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      R O M Â N I A 

  JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE 

din data de 30.05.2019 

 

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

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

Municipiului Focşani.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, 

deschide şedinţa ordinară din data de 30.05.2019, şedinţă convocată prin 

dispoziţia domnului Primar nr. 421/24.05.2019, constatând că în sală sunt 

prezenţi un număr de 19 consilieri locali din cei 21 de consilieri locali fiind 

îndeplinită condiția art. 40 alin. 1 din Legea administrației publice, absentând 

următorii consilieri locali: domnii consilieri Filimon Ionuț și Buzoi Dan, fiind 

întrunite condițiile de legalitate pentru această ședință. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: 

”Întrebând colegii prezenți din cadrul Consiliului Local, aflăm că domnul 

consilier Buzoi absentează fiind în concediu de odihnă și fără a justifica într-un 

fel sau altul absența, domnul consilier Filimon. 

O să vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al ședinței 

ordinare din luna aprilie, 25 aprilie. Dacă sunt observații pe marginea celor 

consemnate în acel proces verbal...?” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot acest proces verbal și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Vă 

reamintesc că în 16 mai a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local 

Municipal având ca principal proiect înscris pe ordinea de zi povestea care se 

cheamă Metropolitan Trans sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Dacă 

sunt discuții pe marginea celor consemnate cu acea ocazie? Vă rog... domnul 

consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. Nu particip la vot, 

întrucât nu am fost prezent la ședință. Mulțumesc.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Am 

înțeles și am luat act. Dacă mai sunt și alte înscrieri la cuvânt...” 

Nu mai sunt discuții. Se supune la vot acest proces verbal și se aprobă 

tot în unanimitate de voturi. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Dau 

cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a intra în ordinea de zi.” 
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Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Mulțumesc, 

domnule Secretar. Bună ziua... stați să fac introducerea, să ne salutăm oficial... 

Bună ziua, domnule Primar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

invitați.” 

La şedinţă participă: 

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

- d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

- d-na Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate; 

- d-nul Costel Dochioiu - Director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

- d-nul Dan Grigoraș – director Direcția Relații interne și internaționale;   

- d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții; 

- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Vulpoiu Adrian – Director CUP Salubritate;  

- d-nul Ciubotaru Viorel – Director Clubul Sportiv Municipal 2007;  

- d-na Constantinescu Rodica – inspector, Serviciul Administrație Publică 

Locală;  

- d-na Cherciu Andreea - șef Serviciul autorizări construcţii 

- d-nul Alecsandrescu Dorian - Director Poliția Locală a Municipiului 

Focșani 

- d-na Mandea Ionica - inspector Serviciul Corpul de control al Primarului 

- d-nul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef;  

- d-na Grosu Carmen - Director Direcția Economică 

- d-na Pădineanu Cristina – inspector Serviciu Resurse umane, 

managementul calității; 

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

Consiliului Local;  

- d-na Cotea Diana - șef Birou Agricultură 

- d-nu Marin Liviu - inspector Serviciul Proiecte 

- d-nul Bratu Bogdan – Director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor;  

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

- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani  

- d-nul Ciobotaru Mihail - Director Direcția de Asistență Socială 

- d-na Bercaru Mihaela - inspector Serviciu Proiecte; 

- d-na Ghiuță Carmen - șef Serviciu Juridic contencios; 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

Ordinea de zi a ședinței cuprinde: 

Secțiunea I - proiecte de hotărâri: 
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1. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire 

pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin 

curse regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani 

să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans"; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiect pentru proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport 

la nivelul municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și 

accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale"; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiect pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea 

sistemului de iluminat public în municipiul Focșani"; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel Focșani; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Protoieriei Focșani 1; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Parohiei Buna Vestire Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Parohiei Jelaboi Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Parohiei Sfântul Ierarh Teodosie Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Parohiei Tuturor Sfinților Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,00 mii 

lei Colegiului Național „Unirea" Focșani pentru derularea proiectului 

„BRIDGES ACROSS CULTURES" în luna iunie 2019; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și 

a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9,60 mii 

lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2019 pentru premierea 
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câştigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 3-7 iunie 

2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru 

obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală 

strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada 

Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani"; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și a anexei la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 205/2019 privind 

aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului 

instituțiilor și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii pe anul 

2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. 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; Iniţiator: consilier local Radu Nițu 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu 

persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, 

în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Ailincuței Lauriana, Buzoi 

Dan 

19. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza Vodă ce aparține 

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

Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul 

privat al municipiului Focșani a unității locative nr. 4 situată în Focșani, str. 1 

decembrie 1918 nr. 17, precum și a unității locative nr. 1 situată în blocul D din 

Mândrești, str. Lăcrămioarei completarea aduse anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul 

privat al municipiului Focșani a terenului situat în Focșani, T 160, Parcela 

8217, cu destinația de drum acces; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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22. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul 

privat al municipiului Focșani a terenului situat în Focșani, T 202, Parcela 

11074, cu destinația de drum acces; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 183/2018 privind 

aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri, aparținând 

domeniului public și privat al municipiului Focșani, destinate amplasării de 

sisteme publicitare, pe raza municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul „Aleea Tudor Vladimirescu" situat în Focșani, identificat cu 

Tarla 0, 102; P 5450 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă rog, dacă sunt 

discuții pe marginea ordinii de zi și dacă sunt.... vă rog, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc doamna 

președintă de ședință. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

reprezentanți ai mass-mediei locale, stimați invitați. Propun în completarea 

ordinii de zi, următoarele proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65468, în suprafață de 6136 

mp., situat în Focșani, T.80, Parcelele 4610, 4616 ce aparține domeniului privat 

al Municipiului Focșani; 

2.proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul  ” Str.Piața Moldovei”  situat în Focșani, identificat cadastral cu Tarla 

0, P 5296 ce aparține domeniului public al Municipiului Focșani; 

3.proiect de hotărâre privind, aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”Str.Tudor Vladimirescu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, P 

5450 ce aparține domeniului public al Municipiului Focșani; 

4.proiect de hotărâre privind , aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”Str. Piața Independenței” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, P 

5450 ce aparține domeniului public al Municipiului Focșani; 

5.  proiect de hotărâre privind, aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul identificat cadastral cu numarul 65485, în suprafață de 2672 

mp, situat în Focșani, T 121, Parcelele 6302, 6305, 6306, 6307, 6311, 6312, 

6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6319, 6321 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în perioada 4-7 iulie 

2019 a Zilelor Municipiului Focșani; 

7.proiect de hotărâre pentru modificarea anexei HCL nr.9/2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Refacere infrastructură străzi: strada Popa Șapcă, strada George Coșbuc, 

strada Ghinea Dorinel, strada Ghe.Magheru, strada Dornișoarei și Fundătura 



6 

 

Dornișoarei și strada Teiului” din Municipiul Focșani, județul Vrancea cu 

modificările și completările ulterioare; 

8.proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.440/2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții ”Refacere infrastructură 

străzi: strada Popa Șapcă, strada George Coșbuc, strada Ghinea Dorinel, strada 

Ghe.Magheru, strada Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului” 

cu modificările ulterioare; 

9. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.288/2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

:”Refacere infrastructură strada Poligonului” cu modificările și completările 

ulterioare; 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și 

Informării Publicului nr.27001 din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z., și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire imobil spații comerciale, 

birouri și locuință S+P+4” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str.Cuza 

Vodă nr.10, nr.cad. 59616, pe terenul în suprafață de 527,0 mp.; 

Vă mulțumesc, doamna președinte. 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Mai sunt și alte 

propuneri?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc, doamna președinte. 

Deci în data de 16 mai am înregistrat un proiect de hotărâre pentru reabilitarea 

și modernizarea, asfaltarea străzilor Rovine din Municipiul Focșani și văd că 

n-a apărut pe ordinea pe zi. Era firesc să apară pe ordinea de zi la discuții, ăsta 

e proiectul care l-am înregistrat acum 2 săptămâni, da? Am văzut că domnul 

primar a venit cu 9 proiecte, nu știu cu câte ați venit astăzi, deci rugămintea 

mea este să intre și acest proiect pe ordinea de zi pentru că acest proiect este... 

este vorba de o stradă neasfaltată și este la inițiativa a 95 de cetățeni care au 

semnat această inițiativă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să dau cuvântul domnului 

director de la Direcția de investiții și fonduri locative...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, înainte de a da 

cuvântul...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru a vă explica de ce nu 

a fost introdus acest proiect de ordinea de zi. Vă mulțumesc.” 

Director al Direcției managementul investițiilor și proiectelor, 

domnul Bratu Bogdan: „Bună ziua. Proiectul la care faceți dumneavoastră 

referire, strada la care faceți dumneavoastră referire este prinsă într-un proiect, 

într-o documentație DALI, începută în cursul anului ăsta, avem predare pe 20 

iunie. Contractul este semnat în martie, este exact la strada la care faceți 

dumneavoastră referire, strada Rovine. Ce să vă mai zic?” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu voiam, deci această stradă, deci 

dumneavoastră prezentați cu...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Deci, domnule 

Tănase, sunteți... ați propus un proiect...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dați-mi voie să vorbesc... deci 

dumneavoastră propuneți sute de străzi care sunt doar niște studii de 

fezabilitate, deci oamenii ăștia au nevoie să li se aloce bani pentru asfaltarea 

acestor străzi. Deci, asta nu este... este o minciună ceea ce spuneți 

dumneavoastră. Când faceți? Dați termen când faceți strada aceasta?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule director?” 

Director al Direcției managementul investițiilor și proiectelor, 

domnul Bratu Bogdan: „Este foarte...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Când? Dați-mi termenul, domnule 

director, domnul primar, dați termenul la această stradă, când o faceți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi nu vorbim cu 

mincinoși. Mințiți în continuare poporul...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, deja focșănenii 

v-au sancționat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Haideți să nu vorbim...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci dumneavoastră vorbiți... în 

numele cui vorbiți?” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da, deci nu mai 

facem acum un rezumat al alegerilor.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Este dreptul 

președintelui. Îmi exersez și eu dreptul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Văd că sunt cetățeni în sală 

și aș vrea cetățenilor din sală să le explic pentru a zecea mia oară... domnule... 

dați-mi voie să le explic cetățenilor din țară.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Explicați niște realități, nu vă mai 

ascundeți după... că avem... anul trecut am votat 48 de străzi, n-ați făcut nicio 

stradă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-au început...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Lăsați, ați început acum de o lună 

ca să luați ochii oamenilor, haideți să vorbim serios nu mai umblați cu chestii 

din astea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Atunci a venit momentul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, lăsați chestiile 

astea că lumea s-a lămurit. Dați un termen pentru această...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „20 iunie termenul de predare 

a documentației. De predare a documentației a proiectului.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci această stradă ați prezentat-o 

și anul trecut...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, am prezentat-o... știți...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Acum un an de zile. Păi și cine mai 

are încredere? 20 iunie, ce înseamna 20 iunie? 20 iunie înseamnă în câteva 

zile.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, 20 iunie înseamnă 

predarea documentației.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Uitați sunt oameni aici, îi mințiți.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: 

“Domnilor consilieri, adevărat este că....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule secretar dați-mi 

voie să-mi termin eu...” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Am 

avut impresia că ați terminat...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, n-am terminat, dar văd 

că ei în continuare sunt acum efervescenți, au crezut că focșănenii au votat, nu 

minciună, focșănenii nu v-au votat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, au votat 50% din 

focșănenii și v-au cam spus s-o lăsați mai moale.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „6.300 de votați pe liste 

suplimentare înseamnă că asta este rezultatul alegerilor, domnule viceprimar, 

vă rog... dacă 6.300 de votanți pe liste suplimenare înseamnă voința cetățenilor 

din Municipiul Focșani, care locuiesc în Municipiul Focșani, eu chiar mă bucur, 

dacă sunt și dumnealor printre noi, asta înseamnă că Focșaniul a devenit un oraș 

turistic...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, ce facem cu 

strada Rovine? Lăsați cu votatul. Ce facem cu strada Rovine?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am făcut să fie un oraș cât 

mai atractiv, iar județul Vrancea și mai atractiv cu 18.000 de votanți pe listele 

suplimenare. În ceea ce privește, domnule consilier, vorbesc la obiect, dați-mi 

voie... păi nu că mă acuză de niște chestiuni... văd că acum mergem pe politică. 

Eu merg pe administrație și am spus de la început, fac administrație! Obeliscul 

se va termina! Da! Aveți explicații pentru obelisc la mapă, date de constructor.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Dar aveți răbdare 

să termine domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă nu-mi dați voie să 

termin nu mai spun... domnul meu, haideți să vă explic, pentru că vă respect, 

da? Dacă mă lăsați să vă explic, dacă nu, trecem la ordinea de zi și vă explic la 

diverse. Dar nu fac nici o politică, fac administrație. Din momentul în care se 

propune un proiect până in momentul în care se bagă cupa excavatorului în 

asfalt, durează și un an jumătate. Noi am aprobat bugetul anul trecut, am scos 

la licitație proiectarea, suntem în proiectare în acest moment. Vă arătăm 

contractul. Vă rog să aduceți contractul încheiat cu firma respectivă să vă 

prezentăm termenele...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ăla e un studiu de fezabilitate, cum 

faceți cu zecile.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu este un studiu de 

fezabilitate, este documentația care stă la baza scoaterii la lucrare, nu putem 

trece niște etape, că nu suntem aici la...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, am avut discuții 

din astea nenumărate de 3 ani de zile și nu s-a făcut nimic...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Domnule Tănase, lăsați. În primul 

rând bunul simț să vorbească domnul Primar până la capăt și în al doilea rând 

să știți că nu vrea nimeni să meargă la pușcărie pentru tâmpeniile pe care le 

spuneți... băgăm repede asfalt. Domnule, dacă nu înțelegeți fenomenele, dați-

vă demisia domnule, nu aveți ce căuta aici. De trei ani de zile vi se explică 

anumite etape și anumiți pași...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dumneavoastră știți despre ce este 

vorba?!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Habar nici nu aveți ce se întâmplă 

de fapt în Consiliul Local. Da, am idee despre acest lucru!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aduceți, vă rog, 

contractul!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, asta e stradă de acum 5-

7 ani.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce 5 ani 7 ani, domnule?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Vă mai crede cineva?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa și ce să scrie în dosarul 

respectiv? Domnilor, dacă mă lăsați să vă spun, eu vă spun, dacă nu, eu propun 

să intrăm în ordinea de zi și așteptați să discutăm la diverse.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”O rugăminte...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Părinte, fiți sincer 

dumneavoastră ca preot și spuneți oamenilor ăstora de câte ori v-am ajutat și 

am făcut strada acolo? Da, am pietruit și am trimis autogreder acolo. Dacă 

sunteți sinceri și sunteți preot cu adevărat.” 

Preotul paroh de la Biserica de pe str. Rovine: „Hristos a înviat. Îmi 

pare rău că fac parte la o discuție de așa, așa efervescentă și vă spun din start, 

eu ca preot nu fac politică și nu am venit pentru a susține un partid sau alt partid, 

eu am venit ca preot și nu am voie canonic să fac aceasta, fapt pentru care nu 

vreau să intru în ura unora, sau altora ca să fiu discreditat pentru aceasta.  

Ca preot, s-a făcut de mai multe ori din banii bisericii sau ai enoriașilor 

de acolo când am fost, da lăsați-mă să vorbesc... anul trecut când s-a făcut 

înainte de Învierea Domnului, pentru că arăta groaznic, am cerut permisiunea 

domnului Primar și am spus, domnule Primar, îmi dați permisiunea de a veni 

cu un autogreder și de a pune balastru pe stradă? Și atunci domnul Primar, dacă 

putem venim și vă ajutăm noi cu ceva și a venit cu un compactor. După care, 

deși noi am venit cu balastru, am întins ceea ce a fost acolo pe stradă, a venit 
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pe urmă compactorul sau cum i-o fi spunând, așa... după care au început a se 

face și celelalte străzi de lângă.  

Dar supărarea este că totuși strada aceea de câte ori a fost făcută, nu este 

nici în momentul de față... este făcută și este o biserică în care vin enoriași din 

toată Vrancea cu evlavie și toți se miră, spun dar aveți ceva cu Primăria? Mă 

iertați, domnule Primar, nu mă refer la dumneavoastră, mă refer în general la 

situația care este... și am spus că nu avem problemă cu Primăria, fapt pentru 

care Primăria nu a ajutat niciodată biserica, nici nu am cerut ajutorul, dar nici 

nu a ajutat cumva să cerem ajutorul pentru că am avut construcții și n-am cerut 

pur și simplu.  

Dar totuși avem dorința dacă puteți să fie strada făcută, ar fi minunat. Nu 

pentru biserică, dar pentru oamenii de acolo, care oamenii își plătesc impozitele 

și știți prea bine cum este. Cel puțin anul trecut strada aceea arăta cumplit. Și 

îmi pare rău pentru că am văzut că am intrat în situația că a fost Ziarul de 

Vrancea și că am intrat acolo, dar nu am intrat pentru a susține pe cineva anume, 

ci sunt acolo ca unul dintre locatarii și preotul care reprezintă biserica de acolo. 

Deci vă rog să mă iertați. Nu vreau să fac politică. Nu voi face politică, 

dar îmi doresc totuși ca să fie totul cum trebuie, pentru că toți oamenii aparțin 

acestei comunități. Domnule Primar, mă scuzați...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da, mulțumim. 

Domnule primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi voie să vă prezint, 

să vă dau citire, doar prima pagină și obiectul acestui contract. Este vorba de 

un contract de prestări servicii 28832/26 martie 2019 încheiat cu o societate din 

Suceava. Dacă vreți, vă dau și numărul e Al CDV G2 SRL în calitate de 

prestator pentru întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, 

documentație necesare, atenție, obținerea avizelor și acordurilor, studiu 

topografic, studiu geotehnic și expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții 

refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală strada Viilor și refacere 

covoare asfaltice carosabil, trotuare amenajare parcări strada Frunzei, strada 

Nordului, Prosperității, Oborului de Vite, reparații și așternere covor asfaltic 

strada Rovine din Municipiul Focșani.  

A intervenit prezentul contract cu termen, durata de execuție, prețul 

contractului vi-l pot spune că este transparent, 17.700 la care se adaugă TVA. 

Este o documentație care, fără de care nu putem obține toate avizele și 

acordurile necesare pentru a face proiectarea mai departe. Deci sunt niște etape 

care sunt de urmat. Toate aceste contracte se încheie în baza unor licitații. 

Licitații care pot dura între 60 și 90 zile. Ori noi, încheind contractul în 26 

martie, noi am scos la licitație încă din luna noiembrie aceste lucrări, această 

documentație.  

După ce obținem această documentație, aprobăm aici, doar domnii 

consilieri știu problema aceasta, dar dumnealor niciodată nu vor să înțeleagă că 

durează. După ce se aprobă, după ce ne predă documentația, se aprobă 
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indicatorii tehnico-economici și apoi se scoate la licitație proiectare tehnică și 

execuție, care și atunci poate să mai dureze și aia între 60 și 90 de zile, depinde 

cine se înscrie la licitație, dacă se înscrie cineva la licitație... dacă sunt 

contestații și așa mai departe.  

După ce s-a finalizat și această procedură de achiziție urmează perioada 

de proiectare tehnică și de obținere autorizație de construire. După ce s-a 

obținut și autorizația de construire se dă ordinul de începere al lucrărilor.  

Vreau să vă spun că deja avem, pregătim răspunsul pentru domnii 

consilieri la această solicitare. Nu putem să venim cu un alt proiect de hotărâre 

pentru o stradă care deja este sub un contract. Nu că refuzăm proiectul 

dumnealor. Știm problema dumneavoastră, avem astfel de contracte, avem 15 

contracte încheiate în primăvara acestui an pentru 100 de străzi din Focșani care 

le-am inventariat și am văzut că sunt probleme pe ele. Dar toată această 

procedură este de durată.  

Eu știu, că eu mi-aș dori să le fac ieri dacă s-ar putea, dar nu putem să le 

facem peste noapte. Sunt anumite condiții care trebuiesc îndeplinite legal că 

altfel dăm cu subsemantul și nu cred că își dorește nimeni. Dacă dumnealor vor 

să dea cu subsemnatul, nu au decât să facă ei, dar când vor ajunge ei în locul 

nostru, dar deocamdată eu respect legea, pentru că eu în primul și în primul 

rând nu sunt om politic, sunt om de administrație. Și am spus-o dintotdeauna. 

Și acolo a mai fost o problemă dacă nu mă înșel cu strada Rovine de tot s-a 

amânat. Abia luna trecută a venit proprietarul, domnul... cum îl cheamă? 

Domnul inginer Stoica din.. stă pe colț la intersecția cu Vrancei, da? Și acolo a 

venit cu o propunere și analizăm acea propunere pentru a face eventual un 

schimb de terenuri pentru a putea să ne vedem... dar până atunci noi facem toată 

documentația necesară. Nu stăm. Dar e de durată.  

Mulțumesc. Deci eu vă spun...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Este doamna 

consilier...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul meu, haideți că nu 

suntem la diverse. Ne cerem scuze. Bun... vă rog, dar...” 

Un cetățean al Municipiului Focșani: „Da, eu am obținut prin 

instanță...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Cum vă numiți 

domnule dacă tot ați luat cuvântul...?” 

Un cetățean al Municipiului Focșani: „Mă numesc, Cioarec mă 

numesc. Sunt locatar al acestui Municipiu din tată în fiu... sunt născut pe strada 

Vrancei, părinții mei și bunicii și toată... problema a fost în felul următor. Eu 

am dat Primăria în judecată și am obținut, am câștigat de 2 ori în fața Primăriei. 

Am fost la dumneavoastră de 2 ori, chiar când v-ați instalat ca primar și mi-ați 

promis că... nu ați făcut nimic, domnule. Aici spune că...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce n-am făcut? Ce am 

promis și n-am făcut?” 
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Un cetățean al Municipiului Focșani: „Domnule...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Spuneți-mi ce am promis și 

n-am făcut.” 

Un cetățean al Municipiului Focșani: „Faceți strada Rovine...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi uitați că am început să 

o fac stimate domn, dar nu pot să o fac peste noapte.” 

Un cetățean al Municipiului Focșani: „Uitați ce spune aici... că...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa o hotărâre prin care mă 

obligă să fac strada?” 

Un cetățean al Municipiului Focșani: „Așa este asfaltată, rețineți... este 

asfaltată... i s-a pus...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și de când figurează 

asfaltată? De când sunt eu primar?” 

Un cetățean al Municipiului Focșani: „Nu, de la domnul Bacinschi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aaa... mulțumesc.” 

Un cetățean al Municipiului Focșani: „Am fost la domnul Bacinschi 

în audiență.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce relevanță are dacă eu 

primesc, o fac și am început documentația să o fac... ce relevanță are? Păi nu 

înțeleg care...” 

Un cetățean al Municipiului Focșani: „Domnul primar Bacinschi... că 

domnul primar o să spună păi am vorbit cu primarul... domnule, de unde știi 

dumneata că rămâne? Domnule, las-o încolo. Nu mă lua pe mine...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Haideți, vă rog, 

domnule Cioarec, vă rog să luați loc. S-a înțeles. Hotărârea este după mandatul 

domnului primar Bacinschi. Vă rog să luați loc. Domnule Bîrsan...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. Doamna președinte, în 

primul rând ar trebui să știți și dumneavoastră că o hotărâre judecătorească... 

Domnule Radu, lasă-mă să vorbesc, te rog. Eu nu te-am întrerupt... doamna 

președintă, trebuie să știți și dumneavoastră că o hotărâre judecătorească, 

indiferent ce vechime are, trebuie pusă imediat în aplicare. Nu contează cine a 

fost primar și nu a fost primar. Domnule primar lăsați-mă să vorbesc...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mă obligă prin hotărâre să 

asfaltez în 5 ore?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule primar, dumneavoastră 

dezinformați publicul cum faceți de obicei. Am aici un ordin de executare al 

lucrărilor, doamna președintă, din 13.02.2013, da? Deci ordin de executare a 

lucrărilor... și mai mult decât atât, dacă apare asfaltată, înseamnă că cineva și-

a însușit banii, da... lucrărilor pe acea stradă care apare asfaltată. Ar trebui să 

ne pună pe gânduri chestiunile astea. Asta în primul rând. În al doilea rând, 

domnule Nedelcu, vă rog frumos nu mă întrerupeți că n-am să vă întrerup nici 

eu pe dumneavoastră. Domnul primar a promis la Mîndrești acel drum și am 

un proiect de hotărâre de când a început din 2016. Și tot ne aburește mereu cum 
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face dânsul. Întotdeauna există o justificare... că este al Consiliului Județean, 

că este în...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Deci haideți. Am 

înțeles.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”N-ați înțeles doamnă. 

Dumneavoastră înțelegeți mai greu, mă scuzați...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Dar eu cred că 

explicați dumneavoastră cam greu. Eu cred că mă jigniți și ar trebui să priviți 

în urmă... sunteți așa grozav, deci vă rog!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Stimată doamnă...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă rog... vă 

cunosc performanțele...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Vă spun că înțelegeți greu și de aceea 

vă rog să mă ascultați.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Eiii ia uite. Nu 

sunt blondă...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Există un proiect de hotărâre de 3 ani 

de zile, 3 ani și jumătate. Nu este pus în aplicare.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Este pe ordinea 

de zi acest proiect? Sunteți culmea... a trecut deja o oră și... n-am intrat în 

ordinea de zi.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Nu, am făcut... sau n-am voie să 

vorbim?” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Ba da, dar la 

diverse dacă aprobăm punctul.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Dacă apucăm... bine... am un proiect 

de hotărâre și eu...da?” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă mulțumesc 

domnule.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Proiect de hotărâre privind angajarea 

unui avocat pentru reprezentarea Consiliului Local Focșani și acordarea 

asistenței juridica în dosarul 588/91/2019, în care Consiliul Local este chemat 

în judecată și tras la răspundere pentru exercitarea votului democratic, acțiune 

intentată de către primarul și secretarul Municipiuului Focșani. Având în 

vedere faptul că la data de...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Domnule Bîrsan, 

numai puțin. Dumneavoastră lăsați și pe domnul secretar să intervină...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Nu mă lăsați să termin?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Păi are 

legătură cu acest subiect, domnule consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Stimate domnule secretar, vă rog să-

mi permiteți să citesc întregul proiect cum...” 
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Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: 

“Proiectul a fost și luna trecută, v-au sunat colegii de 3 ori să vă invite 

respectuos pentru a semna proiectul de hotărâre. Ultima dată a fost pe 16 mai 

când ați comunicat că nu participați la ședință. În acest moment există un 

proiect de hotărâre pe care dacă îl acceptați, îl supunem dezbaterii Consiliului 

Local.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Unde e, domnule secretar?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Ați 

refuzat să veniți să semnați ca inițiator al acestui proiect.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule secretar cred că greșiți... 

aici este acest proiect depus de mine, da?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: 

„Domnul consilier...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Ați fost sunat, ați venit, ați fost prezent.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte, acolo, când am 

fost sunat, mi s-a pus la dispoziție un raport semnat de două persoane, angajate 

ale Primăriei.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Și 

proiectul de hotărâre, domnul consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Secretar, eu vă spun ceea  

ce mi s-a pus...” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Da. 

Bine. Eu mă opresc aici.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ ...la dispoziție, da? În care mi se 

povestea acolo că, proiectul de hotărâre nu poate să intre pe ordinea de zi pentru 

că nu sunt bani la Primărie.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Faceți 

confuzie, domnul consilier între răspuns și proiectul de hotărâre.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Bun. Dacă eu fac confuzie, domnule 

Secretar...” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă rog frumos, începeți ședința!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da. Deci eu am propus acest proiect 

de hotărâre.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu poate fi trecut pe ordinea de zi dacă n-a parcurs pașii. Nu-i așa de simplu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi, doamnă? Pașii cine trebuie să-i 

parcurgă, doamnă?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Păi veniți atunci când sunteți invitat, semnați ca initiator de proiect și va fi pe 

ordinea de zi.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cum să parcurgem pașii, doamnă? 

Dacă nu este pusă nici măcar în Comisie? Da? Refuzați. Deci Consiliul Local 

este dat în judecată de către Primar și Secretar și noi nu putem și n-avem 

posibilitatea să ne apărăm.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Bun. Mulțumim frumos! Trecem mai departe. Doamna consilier Dimitriu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă, stați așa un pic. Doamna 

Președinte, eu aș vrea…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Treceți prea departe, doamnă. 

Treceți prea repede. Este o chestie foarte importantă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Trecem cu viteză. Păi, dar de ce n-ați venit domnul consilier?” 

 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Consiliul Local este dat în judecată 

și 9 consilieri, domnule Radu. Dacă dumneata nu ești dat în judecată și stai bine 

în banca aia, este ok. Nouă ni se cer 2,5 miliarde despăgubiri pentru că ne-am 

abținut  la un proiect, care era foarte suspect. Și dacă vreți vă demonstrez cât 

de suspect era.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu, lăsați pentru atunci când va fi proiectul dumneavoastră în Comisie. O s-o 

discutăm. Mulțumim. Deci s-a luat act.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamna Președinte, deci eu 

rămăsesem… Aici sunt niște cetățeni de pe strada Rovine. Domnul Primar să 

le spună când încep lucrările pe această stradă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnule, dar ați spus când sunt indicatorii… pe 20.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Asta-i abureală. Mă scuzați pentru 

expresie.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Păi stați să treacă termenul de 20 iunie.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar oamenii ăștia așteaptă din 

2013.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Era un alt mandat, al altui Primar. Nu știu…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă, dar ce a fost alt partid?      

N-a fost tot PSD-ul?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Deci a pus pe lista de priorități…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci eu nu înțeleg. Cum puteți să 

spuneți așa ceva? Dar dumneavoastră nu știți ce vorbiți?” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte… Strada are 

aceiași parametri. Nu-i nici mai lungă, nici mai lată. Are aceleași caracteristici. 

Și sunt începute din 2013.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dar lăsați-l și pe domnul să vorbească. Nu știam că aveți cunoștințe de 

constructor.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Hai nu vă mai fandosiți acolo atâta. 

Că nu vă stă bine.” 

Cetățean al Municipiului Focșani: „Acolo, în armată am învățat că 

trebuie să respecți pe toată lumea, care este în sală și nu-ți poți permite să 

divaghezi, să jignești. Vă rog foarte mult să ne spuneți nouă acestor oameni, 

care am venit aici. Este prima dată când vin într-o sală de genul ăsta. Și vă rog 

să mă credeți că îmi pare rău. Vă rog frumos! Aveți răbdare și dumneavoastră. 

Vreau să vă spun ceva. Atât de neplăcut am rămas, de când m-am așezat pe 

acest scaun. Domnul, nu știu cum se numește, domnul Radu, parcă am înțeles, 

și-a permis... Vă rog să mă credeți. Că nu mint cu nimic. Și-a permis să facă un 

apelativ cu părintele, care este pe strada noastră, cică te-au penelizat și pe tine? 

Aud foarte bine, domnul meu. Eram aici.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Deci domnul Bercea, Borcea, treceți la subiect. Lăsați celelalte amănunte. 

Așa..” 

Cetățean al Municipiului Focșani: „La subiect. Acest dosar… este din 

2013. Nu pot înțelege. Refuz. Mintea mea refuză să înțeleagă cum trebuie să 

așteptăm să-și urmeze pașii acele hârtii, la care se face referire?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dar de ce ați așteptat atâția ani și nu ați depus o petiție?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Președinte!” 

Cetățean al Municipiului Focșani: „Dar să știți că am venit în audiențe. 

Eu locuiesc pe Rovine, la numărul 8. Vă rog o singură dată. Și sunt convins că 

ați trecut cu mașina dumneavoastră și a trecut și domnul Primar. La numărul 

8…” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Haideți, domnule. Nu mă mai jigniți. Nu dumneavoastră dețineți adevărul 

absolut. Vă rog! Lăsați-mă-n pace!” 

Cetățean al Municipiului Focșani: „Cea mai mare baltă de pe stradă 

este la numărul 8. Eu ies cu cizme din curte. Unde stați dumneavoastră? Mă 

întreabă lumea. Unde stai? Te-ai mutat din centru?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dar pe cine?” 

Cetățean al Municipiului Focșani: „Nu este posibil așa ceva.” 



17 

 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul, gata! S-a înțeles. Depuneți din nou hotărârea. Urmați o procedură și 

gata.” 

Cetățean al Municipiului Focșani: „Păi dacă din 2013… pănă acum 6 

ani. Cât mai durează? Încă 6, nu?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Vă rog! Mulțumim! Luați loc și mai discutăm. Domnișoara consilier 

Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, 

mulțumesc! În primul rând, nu sunteți aici dumneavoastră și nimeni altcineva 

dintre consilieri și Primarul de față să trageți la răspundere cetățenii, de ce au 

venit după atâta amar de vreme. Vă rog frumos! Nu v-am întrerupt. Și terminați 

cu…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar n-am tras pe nimeni la 

răspundere. Spuneți-mi domnul meu. Pe mine m-a întrebat, domnul. Și dați-mi 

voie să răspund acestui cetățean.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos. 

Vorbeam eu domnule Primar. Dacă nu puteți rămâne în sală, părăsiți sala.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi și mie, vă rog 

frumos hotărârea judecătorească.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, dați-mi voie să vă citesc 

din hotărâre, să vedem ce scrie în hotărâre.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vorbeam eu.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi dosarul puțin. Să 

văd ce scrie în hotărâre.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Primar, dacă 

țipați…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi trecem peste orice 

Regulament de organizare și funcționare a acestui Consiliu Local, tocmai 

pentru a vă discuta problema. Dar dacă se vrea circ, facem circ în continuare. 

Dați-mi și mie vă rog frumos, hotărârea. Să vedem ce spune. Pentru că tot...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Primar, 

lucrurile acestea le rezolvați în timpul în care sunteți la birou, nu în ședința de 

Consiliu Local.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dar de ce să-mi fie, domnul Bîrsan?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Și nu mă tăiați pe mine. 

Vă rog! Vă foarte mulțumesc! Da? Mulțumesc! Și nu mai ascultați la sufleurul, 

care se numește Cristi Valentin Misăilă, și care aduce injurii în urechea mea. 



18 

 

Da? Vă rog frumos! Mulțumesc! Iar domnule Primar, limbajul pe care îl folosiți 

la dumneavoastră acasă, folosiți-l în afara ușii de Consiliu Local. Vă 

mulțumesc! Nu, ca să demonstrăm încă o dată, domnule consilier Nițu, că 

Primarul minte, și nu cetățenii. V-aduceți aminte, dragi cetățeni, că de două ori 

acest Primar de față a vrut să introducă taxa de habitat?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Haideți domnule terminați 

o dată!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Supuneți la vot! Vă rog frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

Deci, vă rog! Deci nu face obiectul ordinei de zi. Vă rog! Discutați pe subiect.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Ați dat voie la toată lumea. 

Mie nu mi-ați dat voie să vorbesc.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule vice, erați 

după mine înscris la cuvânt și n-am terminat. Vă foarte mulțumesc! Domnule 

consilier Nițu, dacă nu aveți nicio opinie niciodată în Consiliul Local, și 

niciunul dintre colegii PSD-ALDE IDEPENDENT, vă rog frumos opriți-vă!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnișoară, nouă ne este jenă să 

spunem tot felul de prostii pe care le spuneți dumneavoastră.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule, v-ați înscris 

la cuvânt? Nu. Nu v-am auzit.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, nu ne mai jigniți, pentru că noi 

avem bun simț și vă lăsăm în pace.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Vă rog frumos să vorbiți la subiect!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vedeți că vă faceți de râs. Vă faceți 

de rușine.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „La subiect, că avem un subiect de 

vorbit.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, nu 

uitați că ați închis de foarte multe ori ședințele fără a respecta ordinea de zi. 

Deci vă rog frumos, doamna Președinte, auziți?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Dar ori credeți că sunt de 7 ani?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, 

auziți? Doamna Președinte, vorbeam… Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Păi, vorbiți, dar opriți-l pe domnul coleg Bîrsan, care deține adevărul absolut. 

Vă rog!” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Am cerut 

în numele grupului consilierilor PNL către Curtea de Conturi a României, 

Camera de Conturi Vrancea un audit la… Îmi dați voie să vorbesc? Un audit la 

Sc Parking SA. Dați-mi voie să vorbesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu are legatură.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Are foarte multă 

legătură, doamna Președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„De la Adam și Eva.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Pentru că sunt foarte 

multe proiecte care nu respectă cadrul legal și dacă îmi dați voie să vorbesc, voi 

vorbi. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu aveți dreptul să vorbiți. 

Vorbiți strict la ședință, stimată colegă.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Strict la ședință 

vorbesc, domnule vice.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Deci, gata. Vă rog! Întâi supunem la vot ordinea de zi… doamnă deci vreau…” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Eu vă întreb foarte 

frumos… vorbește și nu se mai oprește. Sunt niște cetățeni în sală, pe care 

trebuie să-i respectați. Știți ce înseamnă respect? Opriți-l pe domnul care 

vorbește.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Haideți, vă rog fără să jignim.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „N-am jignit.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Gata! Supun la vot proiectul!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vreți să rămâneți 

singuri în sală? Nu știu. Întreb. Vreți să rămâneți singuri în sală, ca de obicei?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Sunteți lideri de opinie și profitați. Dar îți dau cuvântul. Poftim!” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Doamna Președinte, 

mulțumesc! Ca să discutăm la diverse.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Am terminat?” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Ce să discutăm la 

Diverse? În primul rând, trebuie să introducem pe ordinea de zi, și fac apel la 

dumneavoastră să introduceți pe ordinea de zi capitolul de Diverse și Declarații 

Politice. Și am rugămintea, chiar dacă vă aflați în scaunul acela de președinte, 

să nu facem abuz de funcție. Vă rog eu frumos, da?” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Haideți să fim în 

spiritul și litera legii. Da? Introducem pe ordinea de zi încă o dată, repet.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Supunem la vot și vedem.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Nu supunem. Ce să 

supunem? Supunem la vot ordinea de zi cu Declarații Politice.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Hai, te rog să închizi.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnul Gheoca, ați văzut? 

Domnul consilier Gheoca, ați văzut ce frumos v-am lăsat să vorbiți? Mă lăsați 

și pe mine? M-am înscris la cuvânt. Aș vrea să înțeleagă. Sărut mâna! Bună 

ziua tuturor, doamnelor și domnilor! Toată lumea ar trebui să înțeleagă că o 

ședință în Consiliul Local, are loc după niște criterii și după niște reguli bine 

stabilite.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Pe care le încălcați de 

obicei.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu v-am întrerupt. Vă rog 

frumos! Este vorba de bun simț. Am tăcut din gură. Ați vorbit. Nu e frumos          

ceea ce faceți. Eu vreau să… Nu vreau să jignesc pe nimeni.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră, asta 

faceți.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vreau să vă fac cunoscut 

tuturor… Referitor la colegul Bîrsan, care a spus că are un mănunchi de 

proiecte… Și de ce nu le acceptăm? Pentru că știe foarte bine, este consilier, de 

3 ani de zile. Cum vin proiectele de la colegii noștri din aparatul de lucru, cu 

referate, cu statistici.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din păcate!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu mă adresez cetățenilor. 

Impulsivitatea dumneavoastră și minciunile voastre duc la această nebunie în 

Consiliul Local. Asta vă doriți? O destabilizare între noi? Avem 33 de proiecte 

pentru dumnealor, pentru cetățeni pe care nu le votați niciodată. Și pentru asta 

să vă fie rușine! Șă știți, o să vină și ziua judecății, o să vină ziua când o să vă 

tragă de mânecă un cetățean și o să vă întrebe de ce nu ați votat. Atunci să văd 

ce o să răspundeți.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul Iorga, dați microfonul…” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule viceprimar, 

nu este preferențial. Iar faceți abuz ca de fiecare dată.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Gata! Vă rog! Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor, a celor 

10 proiecte.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte, mi s-a pomenit 

numele și conform regulamentului pe care dumneavoastră l-ați invocat mai 

devreme, am dreptul să vorbesc. Domnule Marius Iorga, mi s-a pomenit numele 

și repet, conform regulamentului, trebuie să-mi dați voie să vorbesc.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Eu am închis. Cine îmi deschide mie microfonul, dacă eu îl închid?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vorbiți la celălalt.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu mai dau cuvântul, până nu aprobăm ordinea de zi. Vă rog!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnișoara Dimitriu, nu      

m-ați lăsat să vorbesc. Vorbiți încontinuu. Vă place să vorbiți. Dacă tot vă place 

să vorbiți.. spuneți-le colegilor dumneavoastră galbeni, de unde ați avut un 

million și jumătate de lei, în campania electorală. Sunteți obligată să ne spuneți 

și nouă. 14 miliarde. De unde ați avut? Uitați aici… autoritatea electorală.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă interesează, 

domnule viceprimar?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „14 miliarde de unde i-ați 

avut?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Este strict problema 

mea. O să vedeți în declarația de avere și de interese, domnule viceprimar. 

Aveți răbdare!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Numai cu golănii.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Asta-i viața. Știți când 

unii au și alții n-au. Știți cum sunteți dumneavoastră. Și vă incită domnul 

Primar, aici de față, că asta știe să facă de 3 ani. Omul care a pierdut alegerile 

împreună cu Președintele PSD Vrancea.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da. Mulțumesc! O secundă. Vă rog 

frumos! Domnul Marius Iorga.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă refereați la parangheliile pe 

care le faceți la Piața Unirii?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Păi să termine domnule Primar. Le-am oprit o dată microfonul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte, îmi dați voie? 

Mulțumesc! Stimați colegi! Mă lăsați vă rog să vorbesc? Mulțumesc! Doar 30 

de secunde și atât. Domnul Marius Iorga, știm foarte bine ce se întâmplă și ce 
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traseu are un proiect de hotărâre. Acest proiect de hotărâre trebuie să fie însoțit 

de un raport. Acest raport este făcut de către angajații Consiliului Local. Dacă 

acești angajați ai Consiliului Local primesc dispoziție de la Primar că acest 

raport…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Da. Bine. Haideți să începem. Ați vorbit. Nu s-a înțeles nimic. Supun la vot 

introducerea celor 10…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Făceați străzile alea de care se vaită 

oamenii.. Voi știați că are 14 miliarde? Numai de aruncat, PNL-ul? Știați? Eu 

nu știam treaba asta. Făceați străzile Rovine…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Haideți, eu supun la vot introducerea celor 10 proiecte pe ordinea de zi.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Aruncați vina pe un angajat, 

doamnă? E o rușine asta.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot introducerea celor 10 proiecte pe 

ordinea de zi şi se aprobă cu 12 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri 

locali: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga 

Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 

7 abțineri  din partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Drumea Alina 

Ramona, Bîrsan Costel și Dimitriu Ana-Maria. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Trecem la stabilirea…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ați introdus strada Rovine cumva? 

Strada Rovine?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Haideți, domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aia nu trebuie să introduceți…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Mă doare și capul…  Sunteți…Supun la vot propunerea domnului Gheoca 

pentru a stabili, pentru a introduce și punctul Diverse.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Cine este pentru?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, 

încălcați Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Există 

la ședința ordinară punctul Diverse și Discuții Politice. Dumneavoastră sunteți 

Președinte de ședință sau ce sunteți? Vă rog frumos, răspundeți! Conform cărui 

articol încălcați lucrul ăsta?” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnișoară, dar a fost diverse până 

acum. A fost numai diverse.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Împotrivă?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte, de când nu au 

mai fost diverse, doamnă?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Au fost diverse, declarații politice.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Hai, măi, te rog Ana –Maria nu mai fi așa de deșteaptă! Împotrivă? Cine este 

pentru introducerea punctului Diverse?” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Punctul diverse intră 

de drept. Este ședință ordinară. Arătați-mi, vă rog unde scrie.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte, Punctul diverse 

intră de drept, doamnă.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „ Doamna Președinte, 

nu faceți abuz de scaunul acela, vă rog eu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Diversele sunt în fiecare ședință 

ordinară.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „ Punctul diverse intră 

de drept.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cum puteți supune la vot așa ceva? 

Încălcați regulamentul, doamnă.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Ce să citesc? Unde? 

Indicați-mi să citesc.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Haideți să stabilim împreună timpul de vot.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Deci în primul rând, 

introducerea pe ordinea de zi Declarații și Diverse, și doi la mână, fiindcă 

stimații mei colegi de la PSD sunt nevorbiți, și tot spuneau pe aici… propun eu 

2 minute de fiecare consilier.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Deci domnul Gheoca propune 2 minute. Mai sunt și alte propuneri? Domnul 

consilier Mersoiu.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Eu propun un minut pentru fiecare 

consilier.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul consilier Mersoiu a propus un minut. Să supunem la vot prima 

propunere de 2 minute. Cine este pentru? 1,2,3,4,5,6,7…” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos, doamna 

Președinte, încălcați Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 

Local. Vă rog să-mi invocați…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog să-mi invocați 

articolul care vă dă voie să faceți asta.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Mulțumesc!” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Doamna Președinte 

au fost 8 voturi pentru…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„8 voturi pentru.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, 

dumneavoastră cunoașteți Regulamentul?” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea de alocare a 2 minute, a 

domnului consiler Gheoca şi nu  se aprobă cu 12 voturi împotrivă din partea 

următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu 

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și 

Gongu Emanuel și 7 pentru  din partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel și Dimitriu Ana-Maria. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea de alocare a unui minut, 

a domnului consilier Mersoiu Ionuț  şi se aprobă cu 12 voturi „pentru ” din 

partea următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu 

Daniel și Gongu Emanuel și 7 abțineri  din partea următorilor consilieri locali: 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel și Dimitriu Ana-

Maria. 

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

avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului 

de transport public local de călători prin curse regulate și acordarea 

mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga 

documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
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transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans” 

- Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Doamna consilier Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, doamna 

Președinte. Nu cred că e cazul să faceți abuz că sunteți majoritari în Consiliul 

Local și dacă faceți parte din partidul pierzător la nivel de Vrancea, vă rog 

frumos să vă mențineți această poziție în interiorul partidului dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Credeți că face obiectul acestui proiect?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu în ședința de 

Consiliu Local. Nu mă întrerupeți, vă rog frumos, doamna Președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Cine este pentru?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, 

sunt discuții pe marginea proiectului. Nu treceți cum doriți dumneavoastră. La 

ordinul de partid care vi se trasează de fiecare dată, vă rog frumos! Deci aveți 

bunul simț să ascultați.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Doamnă, nu mă faceți nesimțită.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu, am zis aveți bunul 

simț.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Cred că sunteți dumneavoastră blondă.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Deci, vă rog frumos!” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„    V-ascult.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ați trecut deja la vot.     

Mi-ați tăiat microfonul de fiecare dată. Dumneavoastră sunteți în scaunul acela, 

pentru ce? Domnii aceia vorbesc fără să aibe dreptul la cuvânt. Ce fel de 

președinte sunteți? Vă rog frumos să țineți cont de faptul că ați încălcat 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, iar oamenii 

aceia vorbesc degeaba.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„    Mai aveți 20 de secunde. Vă rog continuați. Doamna Drumea.” 

 Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Mulțumesc frumos! 

Aștept!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„După doamna Drumea, vorbiți peste doamna. N-aveți decât.” 
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 Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „S-a liniștit toată lumea? 

Vreau să vorbesc și eu pe marginea proiectului. Domnule viceprimar. Am și eu 

opinii pe marginea acestui proiect. Îmi permiteți, vă rog? Vă cer permisiunea 

în mod direct și expres. Vă rog frumos! Da. Pe marginea proiectului. Este 

opinie personală și mi-o asum. Deci domnule Primar, pentru că sunteți 

inițiatorul acestui proiect, consider că nu este, este o părere personală, că acest 

proiect nu este oportun și nici important pentru orașul Focșani. Cred că 

fondurile se puteau îndrepta către alte priorități pentru oraș. Am notat niște 

argumente din acest proiect, pe care vreau să vi le aduc la cunoștință, și aș vrea 

să le analizați ulterior și să mă convingeți că nu este așa și că m-am înșelat. 

Următoarele motive la acest proiect sunt:  

Societățile comerciale care au muncitori din comunele limitrofe și-au 

rezolvat problema navetei prin autobuze proprii.  

Populația, atât în Focșani, cât și în comunele limitrofe este în scădere. La 

ora actuală, sunt făcute deja destule studii, destule cheltuieli. Scuze! Privind 

transportul local, prin cumpărarea de autobuze care depășesc necesitățile 

focșănenilor, ținând cont că aproximativ 15% din cetățeni merg cu taxiul, 

traficul e mai mare între orele 7 - 8 dimineața, care cuprinde transportul elevilor 

și al salariaților, care aproape 70% dintre ei au mașini personale. La prânz, 

pentru că vin elevii către casă și seara între orele 17,00 – 18,00, iarăși este 

traficul salariaților către casă. Consider că nu se motivează aceste autobuze mai 

dese. Putem vorbi de o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, atunci când 

vor exista interese majore economice, agricole între comunele limitrofe și 

Focșani. Atunci când va dudui economia, probabil că vom putea vorbi și despre 

acest proiect.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Deci doamnă aveți deja al doilea minut. Au mai trecut 2 minute. Ba da.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Deci cu tot respectul, mi-

am prezentat o opinie, cu niște argumente și-l rog pe domnul Primar să-mi 

demonstreze că mă înșel.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:   

„S-a înscris domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Mulțumesc doamna 

Președinte! Ați văzut cât de atenți… Domnul Bîrsan, terminați domnule! Nu 

mai… Ați văzut cât de atenți am fost și chiar ați pus o problemă foarte 

importantă, chiar personală a dumneavoastră. Vă înțeleg, dar vă jur că n-ați 

înțeles nimic din proiectul ăsta. În primul rând, noi nu vrem autobuze mai dese, 

vrem mai multe. Forța de muncă, 80% despre care spuneți dumneavoastră vine 

din periferii. Vine din Gologanu, din Milcovul. Știți măcar ce întreprinderi 

sunt? Și cine face acest transport? Cât de greu este să faci acest transport?” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ați citit proiectul 

domnule viceprimar? Mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Cât de mult… Nu v-am 

întrerupt. Domnule, haideți să fim puțin civilizați. Se uită lumea la noi.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Citiți-l și după aceea 

discutăm și împreună cu colegii dumneavoastră.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă urez mult succes la 

Bruxelles, dar dacă o să faceți așa și acolo…” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Adică dumneavoastră 

succes. Dumneavoastră aveți nevoie de succes.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  

„Vă rog domnișoară, dumneavoastră cum interveniți?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Lăsați-mă să termin! Este 

foarte important ceea ce vreau să spun. Sunt copii. Nu știți și nu vreau să vă 

jignesc aici. Dacă nu știți, trebuie să vă informați. Nu că sunteți proști, n-am 

vrut să spun treaba asta. ” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Când jigniți, să știți că 

vă jigniți pe dumneavoastră. Șapte ani de acasă.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu, nu, chiar n-am vrut să 

fac așa ceva. Nu mă înțelegeți greșit. V-am spus de prima dată. Trebuie să vă 

documentați.”  

Sunt foarte mulți elevi, sunt peste patrusute de elevi care vin la liceele și 

școlile din Focșani, și se chinuie ... dar știți treaba asta? Aveți datele de la 

Inspectoratul Școlar? Aveți aceste date? Știți ... ați vorbit cu părinții ...”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... iar sunt statistici ...”.  

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... cum puteți să spuneți 

asemenea aberații ...”.    

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... în 2024 aveți douăzeci de mii 

de călători ...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... nu v-ați 

înscris la cuvânt doamna ...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... vă solicit ... doamna 

Președinte ... nu am ... îmi răcesc gura degeaba, chiar am vrut să-i fac să 

înțeleagă. Vă rog și vă solicit cu celeritate să supuneți acest proiect la vot acum 

...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... da”.  

D-na consilier Alina Drumea: „... în primul rând nici nu m-am adresat 

dvs. să știți, m-am adresat ...”.   
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D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „ ... deci, vreau să-l asigur pe d-nul 

Iorga că eu am alocat acestui proiect opt ore, și dacă vreți dăm extemporal d-

nule Iorga și  să vedem care-l știe mai bine. Acesta-i primul punct. În al doilea.  

Eu am citit cu foarte mare atenție acest proiect pentru că el în 

substraturile lui ascunde multe nereguli ...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... eu ...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... aveți un 

minut”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... văd că se practică sportul 

acesta, să ne întrerupem unul pe altul. Nu trebuia să stați opt ore, trebuia să 

veniți să vorbiți cu colegii mei din Primărie, o jumătate de oră și vă lămureau, 

da, vedeați toate statisticile care nu sunt din pix ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... nu, trebuia 

la comisie ...”.    

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... la o firmă din Sud de 

confecții, nu-i dau nume, că sunt acuzat după aceea că fac publicitate ...”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... bun și acolo ...”.   

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... în fiecare zi vin șaptesute 

douăzeci și trei de angajați? Nu au autobuze, închiriază. Nu au domnule 

autobuze, nu știți nimic. Vedeți că iar nu știți! ... Păi, nu mai au cum să o 

rezolve ... știți cât îi costă pe oamenii aceștia că li se oprește din salariu ... e 

de șase ori biletul de autobuz dus-întors? Nu știți! Știți că unii copii la 

examene, de la Milcovul, iau taxiul și maică-sa și cu taică-su poate au o 

văcuță sărmanii de ei acasă, dar nu știți ...”. 

  Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... hai măi, nu 

au intervenit ele, hai nu mai fi așa ... hai gata, lasă-mă ... păi vorbiți dvs. ... v-

am dat un minut ...”.    

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... dați-mi voie să vorbesc și eu ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... v-am dat un 

minut ... vi l-a mâncat colega dvs.”.    

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... domnilor ... vă rog frumos, doamna 

Președintă, îmi dați voie să iau cuvântul, opriți un minut colegii ...”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... vi l-am dat. 

V-am mai dat o dată un minut ...”.   

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... văd că mi-l dați și mi-l luați înapo  

Deci acest proiect spune așa. Așa cum a fost mențiuonat scopul 

prezentului studiu de oportunitate, este acela de a asigura luarea unei decizii 

informale asupra delegării administrării și operării serviciului de transport 

public. 
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Ca urmare a multor inepții care se găsesc în acest proiect am încercat să 

vedem ce se întâmplă cu firma care a făcut acest proiect, această documentație. 

Și această firmă printre altele se ocupă cu: activități de arhitectură, lucrări de 

construcții, fabricarea de motociclete, de biciclete, intermedieri de comerț ... te 

rog frumos, că eu nu te-am întrerupt ... bun.  

În altă ordine de idei, pe pagina de internet a acestei firme, în 2016 apărea 

cu un angajat și cu o cifră de afaceri de douăsute șaizeci și șapte mii lei. În 

2017, apare cu doi angajați și o cifră de afaceri de un milion patrusuteopt mii 

lei ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... a evoluat 

...”.   

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... doamna Președintă, stați 

pasibilă la ...”. 

  Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... mai aveți 

patru secunde”.   

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „... deci, această documentație și această 

firmă nu are absolut deloc credibilitate ...”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... da, ați 

terminat minutul ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... doamnă, lăsați-mă că nu am 

terminat, vă rog frumos, mă tot întrerupe ... 

 Această firmă spune că are zece ani de experiență și este înființată în 

2016. Deci, are zece ani de experiență și este înființată în 2016! Da, bun! 

O firmă cu doi angajați nu poate să ...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... domnule 

consilier, o întrebare. De ce nu ați venit cu toate aceste amănunte și discuții la 

comisie. Și nu v-am auzit nici o intervenție, eu așa știu că Regulamentul 

prevede ... comisii ... de aceea venim să ...”.   

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... dvs. respectați 

Regulamentul!”.     

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... dvs. plecați 

...”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... dvs. vorbiți de Regulamentul 

pe care-l încălcați? Dvs. vorbiți de Regulament pe care-l încălcați?”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... nu sunteți în 

măsură să mă evaluați dvs. pe mine în acest moment ...”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... ați încălcat Regulamentul în 

Consiliul Local...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „ ... doamna Președintă ...”. 
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D-nul consilier  Ionuț Mersoiu: „ ... doamna Președintă, supuneți la vot 

vă rog frumos ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... din acea documentație rezultă că 

focșănenii se vor plimba, circa douăzeci și două de mii de locuitori, vor fi 

transportați zilnic cu autobuzul. Cu alte cuvinte, cât e ziua de lungă, pe tot 

parcursul zilei, treizuteșaizeci și cinci de zile din an, în acest oraș va fi o 

furnicăraie de autobuze ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... am înțeles 

...”.   

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... pline ochi ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... am înțeles, 

supun la vot proiectul ...”.    

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... doamnă, lăsați-mă să termin 

doamnă ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... supun la vot 

proiectul ...”.    

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... stați că acum trebuie să-l 

contrazic eu ...”. 

  Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... domnul ... 

nu v-am dat cuvântul ...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... vor fi mai multe stații ... 

dvs. nu ați citit deloc proiectul domnule ...”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... noi am citit foarte bine proiectul 

...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... vor fi mai multe ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... supun la vot 

proiectul ...”.    

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... frate,  uită-te aici să vezi ce 

înseamnă transportul ... nu mă lăsați să vorbesc doamnă ... vă e teamă să auziți 

... vă e teamă doamnă?”. 

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

12 voturi „pentru” 7 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-

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

Corneliu-Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu Dobre, Neculai Tănase si Costel 

Bîrsan, devenind hotărârea nr. 243. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „doamna Președintă, în primul 

rând respectați Regulamentul ... numărați voturile, că de asta sunteți aici.  

Doamna Președinte, nu mai încălcați Regulamentul și nu mai dați voie 

la cuvânt fără să se fi înscris...”.  
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Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... vă 

mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați”.  

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

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  pentru proiectul 

„Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului 

Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu 

transportul public, cu bicicleta și pietonale”;  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „… domnule, 

vreți să facem ca la școală !”.    

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… doamnă, bine ați spus să facem ca 

la școală”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „    la subiect”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „doamna Președinte, atât timp cât 

dvs. încă o dată, vă repet, încălcați Regulamentul de organizare, nu cereți 

alcuiva să facă ceea ce dvs. nu faceți, care trebuie să fiți exemplu ca fiind 

președinte de ședință. Și am dreptul să vă trag la răspundere pentru că sunteți 

președinte de ședință și vă faceți de râs în fața cetățenilor, credeți-mă. 

Și dacă-mi dați voie să vorbesc acum, și faceți liniște în grupul dvs. …”.    

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „… v-am 

acordat minutul, da”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog. La acest proiect ca și la 

celelalte proiecte …”.           

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... vă rog …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… dacă-mi dați voie să vorbesc 

și să spun că, Curtea de Conturi și-a făcut treaba, da doamna Președinte.  

Cum vă spuneam, în așa fel încât Primăria municipiului Focșani în urma 

Raportului de audit financiar pe anul 2018 are un proces penal, da, de 

cheltuielile nejustificate pe care acest domn Primar le-a făcut.  

Mai mult decât atât, domnul Primar ne flutura o hârtie în care, noi am 

solicitat Raportul Curții de Conturi, da și flutura aici, că o are aici, uitați-o …”. 

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… parcă … proiectul acesta 

este vorba de …”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule Viceprimar, nu mi 

s-a terminat minutul …”.   

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… nu are nici o legătură …”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnul Primar, a fost 

înștiințat să pună la dispoziția Consiliului Local în termen de zece zile de la 

primirea Raportului de audit financiar … să-l pună la dispoziția consilierilor 

locali. 
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Domnule Primar, aveți aici răspunsul Curții de Conturi și vă rog frumos 

să puneți la dispoziția Consiliului Local Raportul de audit. Vă mulțumesc”.  

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… asta trebuia spusă la 

Diverse, dar …”.    

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… Diversele pe care nu le avem 

din cauza faptului că încălcați încă o dată Regulamentul de organizare …”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „… domnul 

consilier Bîrsan …”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… mulțumesc doamnă, a dat 

Dumnezeu …”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... dacă vorbiți 

la proiect … dacă vorbiți pe lângă …”. 

  D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… doamnă, noi suntem aici în slujba 

cetățenilor doamnă …” 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ … haide, 

lăsați …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… auziți doamnă., noi suntem aici în 

slujba cetățenilor, noi vrem să informăm cetățenii, da … și vă garantez domnule 

Vice că așa facem. 

Deci, legat de acest proiect, vor fi două mari sensuri unice în Focșani. 

Unul dintre ele, Comisariat - Bulevardul Unirii, B-dul Independenței – Obor. 

Un alt sens unic: Spital – Cuza Vodă – Bucegi – Magazinul Penny. Toate 

locurile de parcare de pe aceste străzi vor dispărea …”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ … vă rog 

domnilor consilieri …”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… toate locurile de parcare de pe 

Longinescu vor dispărea. 

În cazul unor eventuale evenimente importante sau a unor paranghelii, 

Piața Unirii se va închide traficului, pe unde va fi deviat traficul ? 

O bandă de mers doar pentru biciclete … deci, o bandă de mers, dedicată 

doar pentru biciclete, în condițiile în care aceste obiecte sunt folosite de un 

număr redus de cetățeni și de asemeni pe o perioadă redusă din an, mi se pare 

o eroare. 

De asemenea, mi se pare o eroare dedicarea doar pentru transportul în 

comun a unei singure benzi de circulație din aceleași considerente. Între două 

curse banda va rămâne nefolosită, în condițiile în care populația Focșani-ului 

scade dramatic …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… domnule consilier Nițu, lăsați 

cetățenii în pace, mulțumesc”.    
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ … mi se pare absurd ca aceste copii 

trase la indigou, aceste proiecte sunt trase la indigou din alte orașe mult mai 

mari …”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ … vă 

mulțumesc domnule consilier Bîrsan …”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ … păi, vreți să informăm cetățenii …”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „… supun la vot  

...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ … cum vreți să informăm noi cetățenii 

doamnă dacă nu ne lăsați să vorbim ? Nici măcar o pagină nu pot citi !”. 

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

12 voturi „pentru” 7 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-

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

Corneliu-Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu Dobre, Neculai Tănase si Costel 

Bîrsan, devenind hotărârea nr. 244. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... doamnă, vorbiți singură acolo!”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... da,  vorbesc 

cu cetățenii”.  

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

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul 

„Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în 

municipiul Focșani”;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „mulțumesc doamna Președinte.  

Eu aș vrea să-l rog pe domnul Primar să ne facă un raport în ceea ce 

privește această externalizare. Pentru că a fost o externalizare pe vreo patruzeci 

de miliarde de lei și să vedem ce s-a realizat în Focșani cum s-au cheltuit acești 

bani. 

Domnule Primar, vă rog frumos să ne faceți un raport  ... cum nu are 

legătură cu subiectul!”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „titlul proiectului este ...”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Primar, eu v-am rugat să 

ne faceți un raport ... ați externalizat acest serviciu pe patruzeci de miliarde de 

lei. Focșănenii nu au văzut decât vreo trei becuri în plus în Focșani, în rest nimic 

...”.       

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

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Patruzeci de miliarde de lei, ar trebui 

trecut într-un raport și văzut cum s-au cheltuit, nu, mie așa mi se pare normal.  

Deci vă rog eu frumos, insist, să ne faceți un raport pentru zilele 

următoare, să ne prezentați un raport, cum s-a cheltuit banul public al 
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focșănenilor pentru că ați făcut atât tam-tam cu externalizarea asta și nu se vede 

nimic în Focșani, au trecut doi ani.  

Domnule Primar, îmi pare rău, asta-i realitatea”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „doamnelor și domnilor 

consilieri, vă anunț în mod oficial că avem în ... ați vrea voi dar nu se poate, nu 

o să pupați voi momentul acesta, nu o să aveți voi momentul acesta niciodată, 

și o să ne mai întâlim ... eu, mai sunt aici, voi nu o să mai fiți ...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... vă rog 

domnule Primar”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „doamna Președinte, dacă îmi 

permiteți ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... avem deja la sesizarea 

unora, nu știm a cui, e deja un dosar penal la DNA pentru acest contract, mi-l 

asum și să știți că nu am făcut absolut nici o ilegalitate și o să se convingă 

Parchetul.  

Avem deja controlul Curții de Conturi care a început pe data de 21 mai 

și a venit cu această temă sigur, impusă și de către PNL, pentru că-i conducere 

...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... foarte bine, este normal să fie 

așa  ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „...  PNL la Curtea de Conturi 

...”.     

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... sunteți în slujba cetățenilor, 

nu sunt banii dvs. ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... avem control ... zeci de 

controale. În momentul ...”.   

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu sunt banii dvs.”.    

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... când se vor finaliza aceste 

controale veți avea Raportul celor de specialitate. Eu știu că nu s-a întâmplat 

absolut nimic ilegal în ceea ce înseamnă contract ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu ne interesează ce știți dvs. 

... ce spun instituțiile abilitate ...”.    

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... avem o hotărâre a Curții de 

Apel Galați care a stabilit foarte clar, că a fost totul perfect legal cu privire la 

atribuirea acestui contract.  

Toate etapele contractuale se regăsesc în documente întocmite de către 

... nu de către Primăria municipiului Focșani ci de către Asociația de Dezvoltare 

Intercopmunitară, căreia i s-a delegat gestiunea serviciului de iluminat public 

și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Focșani-Golești a contractat și 

externalizat acest serviciu prin contractul respectiv. 
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Știu că nu este plăcut când te bați cu firme mari la nivel național, care, 

nu vreau să spun cine are interese acolo, tot din domeniul politic, care au fost 

cândva la conducerea acestei țări și nu le-a convenit faptul că au pierdut o 

licitație, dovedită de către o hotărâre a unei Curți de Apel că a fost făcută perfect 

legal această ...”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu vă ... referiți-vă la subiect 

...”.         

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „...   am primit inclusiv piedici 

de la Autoritatea Națională de Reglementare și Autorizarea Serviciilor Publice, 

neemițând o licență, sau să-și exprime un punct, că nu trebuia să trimită licență, 

trebuia să-și exprime un punct legal cu privire ... legal, cu privire la 

documentația depusă de către cel care a câștigat licitația. 

 Din nefericire, a trebuit să menționăm niște instituții de forță din țară 

care se interesează și atunci au luat decizii, da. Deci Autoritatea Națională ... și 

fac aceste declarații publice pentru eu m-am bătut doar pentru a găsi forma 

legală nu altceva. Pentru că tot dvs., țin să vă aduc la cunoștință aminte, că v-

ați opus cu vehemență externalizării acestui serviciu. Ați vrut să lăsați Focșani-

ul în beznă”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Primar, dar ce s-a făcut de 

banii aceia, că nu s-a făcut nimic în Focșani? ”.    

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... vă înscrieți la cuvânt.   

 Ați fost de sărbători în oraș? De sărbătorile de Crăciun? Vi s-a părut că 

a fost la fel orașul?”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „spuneți de luminițele de Crăciun?”.   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „și nu numai”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule, aia este altă treabă, cu 

luminițele de Crăciun ...”.   

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... face parte din contract 

domnule ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... dar eu vă spun că sunt cartiere 

care sunt în beznă domnule Primar”.   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt în beznă, spuneți-mi 

unul care este în beznă!”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Este câte un bec așa, ici colo. Eu zic 

că ... noi așteptăm acel raport să ne exemplificați acele cheltuieli, pe ce s-a 

cheltuit ... poate că dvs. puteți să exemplificați, dar eu unul mă îndoiesc”.  

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cheltuielile sunt transparente 

și sunt prezentate public pe site-ul Primăriei municipiului Focșani”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... păi și noi le cerem să le prezentați 

la Consiliul Local”.   
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Vă este greu să accesați 

pagina Primăriei și să urmăriți cheltuielile pe care le-am ...”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... lăsați asta ... deci ... noi v-am rugat 

să ne faceți un raport pentru ...”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ...sau nu știți să umblați cu 

calculatorul?”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Faceți dvs. un copy-paste. Rugați-i 

pe cei pe care-i aveți dvs. în subordine să ne dea un copy-paste, să ne dea și 

nouă un raport clar”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Intră domnule pe site-ul 

Primăriei ...”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... dvs. sunteți obligat să ...”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... când vă dau 

cuvântul”.   

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

 Primarul oricum nu știe legislație, spune că face administrație, dar din 

păcate trei ani nu l-au ajutat să facă nimic pentru municipiul Focșani. 

Mai mult decât atât, în ceea ce privește externalizarea serviciului de 

iluminat, cum spune Primarul aici de față, centrul a arătat magnific. Din păcate 

sunt cetățeni care nu locuiesc în centrul orașului. 

Dvs. cred că știți dar, din scaunul de Primar nu se vede. Și tot o dată, cum 

mințiți ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „.... cetățenii de str.Cuza Vodă 

...”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... eu vorbeam, și vă rog frumos 

că nu mai țipați ...”.  

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... Brăilei, când au avut în 

intersecțiile importante ...”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... cei care țipă își au locul în altă 

parte domnule Primar.”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „țip ca să mă aud, pentru că 

dvs. ...”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... să vă auziți dvs. ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ...da, sunt puțin surd ...”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... de trei ani nu se vede nimic, 

d-apoi să vedem!”.    

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu este nici o problemă, se va 

vedea...”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... să ne auzim nici atât ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... se vor vedea mai multe...”.  
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 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... cum minte Primarul aici de 

față, ca de fiecare dată. Știți foarte bine dragi cetățeni ...”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... fără jigniri... 

să-și termine ...”.   

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... și pot încă o dată să 

demonstrez, cum am demonstrat și un pic mai devreme, ceea ce încalcă 

Primarul și spune că noi nu avem dreptul. 

I-am solicitat la fel, în urmă cu ceva vreme ... și vă rog nu ascultați la ce 

vă suflă Primarul ... haideți doamnă, închideți-i microfonul. 

Noi am solicitat Primarului municipiului Focșani, să ne comunice în 

copie avizul solicitat și obținut de către Primăria municipului Focșani, sau 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice pentru tăierile de arbori care au avut loc 

în municipiul Focșani str. Popa Șapcă ...”.  

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... a trecut 

minutul, mulțumesc doamna consilier. 

Domnul Bîrsan a ridicat mâna și i-am dat voie domnului Bârsan”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc doamnă, apreciez, chiar 

apreciez că mă mai vedeți. 

Domnul Nițu hai, vă rog frumos, faceți liniște să vorbim și noi ca niște 

oameni civilizați”.    

 D-nul consilier Radu Niţu: „Doamna Președinte, vreau să vorbesc și 

eu, ... ai vorbit, domnul Bîrsan a lipsit vreo șase luni de la Consiliul Local ...”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... mă lăsați să vorbesc, doamna ... ”. 

 D-nul consilier Radu Niţu: „ ... doamelor și domnilor consilieri ...”.  

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... doamna Președintă, îl opriți să mă 

lăsați să vorbesc ...”.    

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... are un 

minut domnul Bîrsan”.  

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Am un minut, ai văzut! Bravo, am 

câștigat!”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „da, cincizeci 

de secunde”. 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Repede să spun.  

 În primul rând îmi asum răspunderea față de ce spun acum. Primarul 

minte și repet, Primarul minte.  

 Încă o dată, acest proiect de externalizare a iluminatului public, domnul 

Primar a promis că dacă noi vom aproba atunci trecerea la CUP Salubritate, nu-

l va externaliza, și sunt procese verbale care atestă acest lucru și totuși a fost 

externalizat ...  
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Da, păi are domnule Primar că dvs. ne-ați aburit atunci că va fi la CUP 

Salubritate ... așa și după aceea l-ați externalizat, numai așa ca să votăm, ne-ați 

aburit. Păi e exact ce v-am spus până acum, ne-ați mințit. Ați mințit domnule 

Primar. 

Domnule Primar, pentru toate chestiunile astea ... mă lăsați să vorbesc, 

vă rog frumos, eu nu v-am întrerupt domnule Primar, lăsați-mă să vorbesc, să-

mi duc ideea până la capăt.  

Credeți dvs. că pentru acele luminițe de care faceți dvs. referire, știți bine 

că sunt angajați ai Primăriei care au sechestru pe avere dat de DNA pentru acele 

luminițe și mulți fac naveta la DNA pentru același lucru. 

Eu cer pentru acest proiect ... bugetul proiectului ...”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ...bine ...”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... aș dori proiectul bugetului doamnă”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Bine, s-a 

notat.”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Mulțumesc”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Cu plăcere”.  

D-nul consilier Radu Niţu: „Doamna Președintă, haideți ... domnul ... 

vreți să ieșiți afară! Eu vă rog frumos ... deci, eu am mai multă vechime în 

Consiliul Local și doi, v-aș ruga pe toți consilierii, sunt o parte din spate, haideți 

să vorbim pe proiecte și să vorbim civilizat.  

Dăm un spectacol grotesc aici tuturor cetățenilor care sunt aici, ați venit 

cu inscripționări aici care mi se pare ... nu ați câștigat nimic, sau aproape nimic 

... vorbesc la obiect ... domnule consilier ...”.        

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ...dvs. și ...”.  

D-nul consilier Radu Niţu: „ ... domnule consilier, vreau să vorbesc la 

obiect ... Doamna Președinte, am făcut o introducere ca un consilier care are 

mai multă vechime.  

Doamna Președintă ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... domnul Radu, stați mai calm 

domnule ...”. 

D-nul consilier Radu Niţu: „ ... domnule, nu am nevoie de ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... mai calm, mai calm...”.  

D-nul consilier Radu Niţu: „ ... doamna Președinte, vreau să vă spun, 

de când, 

s-a transmis altei societăți cu iluminatul public, eu vorbesc de Cartierul 

Mîndrești ...  e o doamnă aici, care a lucrat cândva în Mîndrești, acum nu cred 

că mai lucrează, vreau să vă spun la modul cel mai sincer, este foarte bine 

poziționat iluminatul stradal în Cartierul Mîndrești. Și vreau să vă spun că de 

câte ori am apelat în calitate de consilier, imediat a fost prompt și au schimbat 
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și au rezolvat problemele. Cartierul Mândrești arată foarte bun din punct de 

vedere electric, să știe și colegii noștri.  

Și haideți, vă rugăm, să respectăm solemnitatea Consiliului Local, să nu 

ne dăm în derizoriu aici ...”. 

 Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... mulțumesc 

d-nul Radu Nițu. 

Supun la vot acest proiect”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Doamna Președintă, domnul Nițu are 

...”.   

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... am câștigat, dvs. ați pierdut să 

știți”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „De fiecare dată ...”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... cine este 

pentru ... abțineri”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „De fiecare dată când domnul Radu ...”.     

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

12 voturi „pentru” 7 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-

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

Corneliu-Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu Dobre, Neculai Tănase si Costel 

Bîrsan, devenind hotărârea nr. 245. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Doamna Președinte, proiectul acesta  

...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... cum nu a 

trecut măi, nu este cu 11 voturi ăsta?”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Numai ca să fie legal, da?”.               

  Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Acest proiect 

a trecut cu ... avea nevoie de 11 voturi, și a avut 12 voturi ...”.         

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... avea nevoie de două treimi din 

prezența consilierilor ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... vă înșelați 

... vă înșelați ...”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... nu la ăsta, la cele dinainte mă refer 

...”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... cu 

iluminatul public. Până acum toate au fost cu 11 voturi, puteau trece cu 11”.   

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

aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Apostoli Petru 

și Pavel Focșani;  

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

19 voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 246. 
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

aprobarea acordării unui sprijin financiar Protoieriei Focșani 1; 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Dacă sunt 

discuții ... domnul consilier Bârsan”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Mulțumesc doamnă. 

Ați reacționat mai greu astăzi, dar, e bine și așa. În ceea ce privește 

ajutorul financiar, sunt mai multe proiecte  pentru biserici, sunt întru totul de 

acord, dar mă abțin  și nu sunt absolut deloc de acord pentru Protoierie.  

Protoieria nu este biserică, nu este locaș de cult, dânșii au fonduri, din 

fondurile dânșilor pot foarte bine să-și organizeze și să-și construiască ce vor. 

Consider că nu este oportun, din banii publici să se construiască, să se aloce așa 

ceva acolo, cum nu sunt nici bani publici pentru apărarea Consiliului local în 

fața Primarului și a Secretarului. Mulțumesc” 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Supun la vot 

proiectul de hotărâre nr. 5 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 și se 

aprobă cu 18 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și 1 “abținere” din partea 

domnului consilier Bîrsan Costel, devenind astfel hotărârea nr. 247. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 

6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Parohiei Buna Vestire Focșani.  

 Dacă sunt discuții?  

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

adoptă cu 19 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 248. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 

7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Parohiei Jelaboi Focșani 

Dacă sunt discuții?  
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Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Am precizat 

Jelaboi nu cred că este ceva greșit aici. Te rog nu mai fii atât de protocolară.  

Dacă sunt discuții? Dacă nu supun la vot.  

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

adoptă cu 19 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 249. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 

8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Parohiei Sfântul Ierarh Teodosie Focșani.  

Dacă sunt discuții? Dacă nu supun la vot.  

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

adoptă cu 19 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel  devenind astfel 

hotărârea nr. 250. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 

9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 

financiar Parohiei Tuturor Sfinților Focșani.  

Dacă sunt discuții? Domnul consilier Bîrsan Costel.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: Mulțumesc doamna președintă. Scurt 

așa că … uite i-a revenit vocea lui Radu Nițu. Doamna președintă e foarte bine 

repet că se acordă asemenea ajutor parohiilor dar vreau să lansez și eu o 

întrebare Primăriei. Dacă biserica catolică scuzați-mi cacofonia … alte culte 

religioase, penticostal, adventist vin și cer fonduri pentru repararea bisericilor 

lor li se va da?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Da. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: Mulțumesc frumos domnul Primar și 

sper să vă țineți de cuvânt cât mai stați în funcția asta.  

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

adoptă cu 19 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 
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Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel  devenind astfel 

hotărârea nr. 251. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 10 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,00 

mii lei Colegiului Național „Unirea" Focșani pentru derularea proiectului 

„BRIDGES ACROSS CULTURES" în luna iunie 2019.  

Dacă sunt discuții? Dacă nu supun la vot.  

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

adoptă cu 19 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 252. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 11 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de 

burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2019.  

Dacă sunt discuții? Dacă nu supun la vot.  

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 şi se 

adoptă cu 19 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 253. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 12 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9,60 mii 

lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2019 pentru premierea 

câştigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 3-7 iunie 

2019. 

Dacă sunt discuții? Dacă nu supun la vot.  

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

adoptă cu 19 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 
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Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 254. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 

13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru 

obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală 

strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada 

Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani".  

Dacă sunt discuții? Domnul consilier Bîrsan Costel.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: Mai uitați-vă doamnă și în stânga nu 

numai în dreapta.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Păi ar trebui să mă 

bucur că mă uit și în stânga și în dreapta dumneavoastră.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: Da, referitor la acest proiect ca de 

obicei aici apar niște … date … destul de ciudate, acuma aceste proiecte sunt 

tocate așa mărunt, mărunt și afișate aici să se piardă din vedere de fapt banii 

cheltuiți. La punctul 1 din raport se spune aici: studii de teren 6599 lei. La 

punctul doi expertiza tehnică 5000 lei. Aș vrea daca îmi permiteți doamna 

președinte să ne explice cineva ce înseamnă studii de teren și expertiză tehnică 

și după aceea dacă îmi dați voie să continui  pentru că mai am două observații.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Da, la sfârșit veți 

primi răspunsul.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: Da, era de așteptat. Știu că in funcție 

de ce îmi spunea reveneam. Ok. La proiect este o inginerie ca de obicei 

proiectare și inginerie. E vorba de 1 miliard 400 milioane lei vechi. Mai jos la 

punctul 8 asistență tehnică, asistență proiectant și dirigenție de șantier. Aceeași 

poveste. Oameni buni nu mai mințiți cetățenii. Nu mai mințiți și nu mai cheltuiți 

bani …aruncați bani aiurea. V-am rugat domnule Primar de atâtea ori, dar … 

v-am rugat degeaba. Dirigenție de șantier ca și acele conducte care vreți să le 

îngropați în Bahne. 300 mii lei … 300 mii de euro pentru dirigenție de șantier. 

Nu se poate să cheltuim atâția bani pe un lucru care poate fi făcut de un angajat 

al Primăriei. De ce neaparat trebuie să dați atâția bani? Pentru dirigenție de 

șantier da? Alte studii de fezabilitate … colega nu te-am … mai pune un pic 

mâna pe carte și după aceea mai discutăm, până atunci ciocul mic te rog frumos.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Vă rog …  
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Domnul consilier Bîrsan Costel: După aceea este vorba de studiu de 

fezabilitate, da? Ca si la Mândrești la rețeaua de gaze de la Mândrești studii de 

fezabilitate. Unde ați pomenit dumneavoastră studii de fezabilitate pentru rețea 

de gaze? Numai aiureli, numai bani cheltuiți pe toate drumurile.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Da, mulțumesc 

domnule consilier Bîrsan.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: Eu fac acest lucru de 17 ani dar nu am 

pomenit studii de fezabilitate … domnul am făcut și conducte, nu sunteți 

dumneavoastră informat și la conducte nu se cere așa ceva, domnule Primar. 

Altă chestiune…  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Da… ați avut 2 

minute.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: Altă chestiune apropos de poveștile 

acestea cu Mândrești am fost împreună acolo cu acel morman de pământ. Ați 

luat 2 mașini și le-ați pus în dos pe partea cealaltă, le-ați răsturnat acolo pentru 

a arăta oamenilor că au fost luate. Ați ajuns să ne mințim unii pe alții. Are 

domnul Primar… cu ce faceți dumneavoastră … luați din …  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Da, mulțumesc. 

Supun la vot proiectul. Dacă sunt discuții, mai sunt și altele?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 și se 

aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 255. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 

14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și a anexei la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 205/2019 privind 

aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent.  

Dacă sunt discuții? Domnul consilier Mersoiu Ionuț.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: Mulțumesc. Am de făcut un 

amendament: Se suplimentează cu 27,00 mii lei sumele alocate pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Primăriei, subcapitolul bugetar 

“Alte cheltuieli în domeniul culturii, recreerii și religiei”, articolul bugetar 

“Mașini, echipamente și mijloace de transport” pentru achiziție sistem balize – 

1 buc.  
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Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: supune la vot 

amendamentul domnului consilier Mersoiu Ionuț și se aprobă cu 12 voturi 

“pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Gongu 

Emanuel și Ungureanu Daniel și 7 “abțineri” din partea următorilor consilieri: 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel 

amendamentul a fost aprobat.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 14 și se 

aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel  și 7 abțineri din 

partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, 

Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona, 

Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel hotărârea nr. 256. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 15 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2019.  

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 și se 

aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 257. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 16 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului 

instituțiilor și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii pe anul 

2019.  

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 și se 

aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-
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Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 258. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 17 

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.  

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 și se 

aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 259.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 18 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu 

persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, 

în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 și se 

aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 260.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 19 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza Vodă ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani.  

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 19 și nu 

se aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius 

Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu 
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Mihai, Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel   și 7 abțineri: 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 20 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul 

privat al municipiului Focșani a unității locative nr. 4 situată în Focșani, str. 1 

decembrie 1918 nr. 17, precum și a unității locative nr. 1 situată în blocul D din 

Mândrești, str. Lăcrămioarei completarea aduse anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului.  

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 20 și nu 

se aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius 

Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel și 7 abțineri: 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 21 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul 

privat al municipiului Focșani a terenului situat în Focșani, T 160, Parcela 

8217, cu destinația de drum acces; 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 21 și se 

aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 261. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 22 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul 

privat al municipiului Focșani a terenului situat în Focșani, T 202, Parcela 

11074, cu destinația de drum acces. 

Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 22 și se 

aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-
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Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 262. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 23 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor 

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 183/2018 privind 

aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri, aparținând 

domeniului public și privat al municipiului Focșani, destinate amplasării de 

sisteme publicitare, pe raza municipiului Focșani.  

Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 23 și se 

aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 263. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 24 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul „Aleea Tudor Vladimirescu" situat în Focșani, identificat cu 

Tarla 0, 102; P 5450 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani.  

Dacă sunt discuții? Domnul consilier Tănase Neculai.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Doamna președintă vroiam să vă 

spun că acest … este ultimul proiect la care votăm pentru că celelalte au fost 

aduse pe ultima sută de metri și nu știm despre ce este vorba. Vă mulțumesc. 

Domnul viceprimar comisiile s-au ținut ieri … am fost ieri la comisii. Ați lipsit, 

aveți pe domnul de lângă dumneavoastră care a lipsit, astăzi am făcut din nou 

că nu aveați oameni că nu v-au venit colegii și care este problema?  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Ați primit pe tabletă. 

Domnul consilier Tănase Neculai: Astăzi au venit … deci domnul 

viceprimar … nu trebuie să ne spuneți dumneavoastră ce trebuie să votăm noi.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: Domnul consilier o singură dată am 

lipsit în 3 ani… 

Domnul consilier Tănase Neculai:  Nu mă interesează… 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: Nu trebuie să vă lamentați atât de 

mult. Sunteți dintre dumneavoastră care lipsesc 3,4 ședințe consecutive.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Ați lipsit o singură dată?  

Domnul consilier Bîrsan Costel: Doamna președintă din același motive 

eu nu particip la vot, mulțumesc.  
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Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Domnilor suntem 

la proiectul nr. 24 pe care îl supun la vot. Nu sunt la proiectul nr. 25. Nu sunt… 

Dumneavoastră nu sunteți în sală, mă întrebați pe mine?  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Oamneii ăștia nu știu ce s-a 

întâmplat cu ei… 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 24 și se 

aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel și 7 abțineri: 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan 

Costel, devenind astfel hotărârea nr. 264.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 25 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65468, în suprafață de 6136 

mp., situat în Focșani, T.80, Parcelele 4610, 4616 ce aparține domeniului privat 

al Municipiului Focșani.  

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 25 și se 

aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel și …… 

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Să 

clarificăm situația.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Nu participăm la aceste proiecte.  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Eu 

înțeleg că dumneavoastră vă antepronunțați ca urmatoarele x proiecte nu votați 

nici într-un fel. Dar, conform procedurii … 

Domnul consilier Tănase Neculai: Dar dacă nu știm despre ce este 

vorba, tocmai de aceea nu votăm  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Domnule 

consilier este dreptul dumneavoastră să vă abțineți, dar nu vă puteți 

antepronunța ca de acum până la sfârșitul ședinței să nu votați nimic.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Domnule dacă sunt proiecte despre 

care nu știm despre ce este vorba …cum să votăm?  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Este 

dreptul dumneavoastră să nu votați, dar manifestați-vă votul când e vorba de 

proiect.  
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Domnul consilier Tănase Neculai: Nu, domnule nu votăm pentru că nu 

știm despre ce este vorba.  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Nu 

votați… vă abțineți… 

Domnul consilier Tănase Neculai: Le faceți rapid, le aduceți măcar cu 

o zi înainte și atunci le discutăm  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Domnul 

consilier ce consemnez cu privire la proiectele următoare?  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: Neparticipare la vot, domnule 

secretar.  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

Mulțumesc domnilor.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Deci supun la vot 

proiectul …. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: Domnule Nițu … cum nu există 

domnul Nițu?  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Trebuie 

spus că primele 5 proiecte în completarea ordinii de zi …  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Vă rog domnule 

consilier Bîrsan …  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Trebuie 

spus că primele 5 proiecte în completarea ordinii de zi au făcut obiectul 

discuțiilor aseară la comisii, următoarele de 6-10 sunt trimise astăzi pe email.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: Domnul secretar dacă îmi dați 

voie doamna președinte. Ieri în ședința de comisii nu s-a ținut din lipsa 

cvorumului din cauza grupului PSD-ALDE. Și 2 să știți că astăzi au intrat 

proiecte din suplimentarea ordinii de zi la ora 16.02 minute, uitați-vă pe email, 

vă mulțumesc.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 25 și se 

aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel devenind hotărârea 

nr. 265. 

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: domnilor 

consilieri, haideti sa o clarificam o data. Dvs trebuie sa votati pentru, împotrivă 

sau abțineri. Faptul că nu manifestați în niciun fel votul cum este consemnat?  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: Efectiv spuneți și se 

înregistrează pe stenograme că nu participăm la vot, pentru că sunt proiecte în 

suplimentarea ordinii de zi și a fost facută târziu.  
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Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Nu există 

în lege un termen limită pentru a se completa ordinea de zi. Ordinea de zi se 

poate completa și în ziua ședinței.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: Îmi pare rău. Aceste proiecte 

puteau aștepta și pentru o ședință ulterioară ordinară.  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Faptul că 

au fost introduse asta nu înseamnă că trebuie să vă abțineți prin tăcere.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: Cum să particip domnule 

secretar dacă îmi dați voie?  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Asta presupune 

absență … 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: Foarte bine consemnați-ne 

absenți. Treceți-ne absenți. Nu putem vota la niște proiecte pe care nu am avut 

timpul fizic să le citim domnule secretar. Dumneavoastră …  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Motivele 

dumneavoastră nu sunt și ale noastre în exclusivitate. Eu v-aș întreba în ideea 

în care ascult banda și se redă Procesul Verbal. In momentul în care nu 

răspundeți în niciun fel și că nu vă adresați doamnei președinte de ședință…  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: Președintele spune: 

neparticipare la vot. Nu participăm la vot.  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

Legiuitorul nu reglementează neparticiparea la vot. Vă rog să mă lăsați să 

termin idea. Legiuitorul precizează instituția neparticipării la vot atunci când 

consilierul local are interes patrimonial. Da? Să nu cădeți în altă pantă domnilor 

consilieri. V-am făcut atenți atunci când s-a impus și au fost suspiciuni 

rezonabile și atunci când există suspiciunea că ar exista un conflict de interese. 

Dacă dumneavoastră considerați că nu participați la vot, doar spuneți oameni 

buni. Pentru că … nu puteți la fiecare proiect să o faceți. La fiecare proiect, asta 

să menționez acum. Nu este corect ca la început să menționați că la următoarele 

x proiecte nu veți participa la vot.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: Da, mulțumim pentru că nu 

putem participa la vot pentru că nu am avut timp să citim.  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Să 

consemnăm faptul că 7 persoane respectiv consilierii PNL Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria precum și domnul consilier Bîrsan 

Costel la proiectul nr. 25 nu au participat la vot și s-au abținut.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul 

nr. 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

cadastrale pentru imobilul  ”Str.Piața Moldovei”  situat în Focșani, identificat 



52 

 

cadastral cu Tarla 0, P5296 ce aparține domeniului public al Municipiului 

Focșani.  

Dacă sunt discuții? Vă rog domnul consilier Iorga Marius Eusebiu. 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Da, mulțumesc doamna 

președinte aș vrea să le atrag atenția sau să tragă un semnal de alarmă către 

consilierii PNL și domnul Bîrsan că următoarele proiecte sunt …ca și celelalte 

… 

Domnul consilier Tănase Neculai: Doamna președintă  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Sunt în interesul cetățenilor. 

Este vorba de Piața Moldovei, e vorba de strada dumneavostră … e vorba de 

…  

Domnul consilier Tănase Neculai: E vorba că ați trimis proiectele la 

ora 16:02 minute 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Să știe și cetățenii … 

Domnul consilier Bîrsan Costel: Le-ați ținut secrete și le-ați trimis pe 

mail la 16:02 minute, de ce le-ați ținut secrete?  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Este vorba și de zilele 

municipiului Focșani. 

Domnul consilier Tănase Neculai: E ceva care nu este în regulă acolo? 

De ce le-ați trimis la 16:02 minute?  

Domnul consilier Bîrsan Costel: Ok votați-le voi atunci, înseamnă că 

tu știi ce este acolo, eu nu știu. 

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

Domnilor consilieri să fim un pic clemenți, să fim un pic diplomați, iertați-mă 

s-a cerut la ora 16:00 când s-au epuizat comisiile să înceapă ședința la ora 16:10 

… este adevărat sau nu? Vreau să spun că suntem ființe … ba da domnilor 

consilieri. Domnilor consilieri uitați-vă în ochii mei s-a solicitat ca ședința să 

înceapă la 16:10 Faptul că au fost trimise … da, domnul consilier … domnilor 

dar nu s-a încălcat legea că s-a trimis un proiect de hotărâre la 16:02 domnul 

consilier. Incerc să vă explic să vă conving de bună noastră credință cum 

motivați dumneavoastră este treaba dumneavoastră, cum votați este treaba 

dumneavoastră, dar nu acuzați că am făcut mai știm noi ce năzdrăvănii. Păi asta 

lăsați să se înțeleagă că le-am trimis târziu tocmai pentru că …  

Domnul consilier Bîrsan Costel: În lumea asta orice este posibil.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: Da, doamna 

consilier vă rog.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: Da, doamna președintă spunea 

mai devreme domnul consilier … domnul viceprimar Iorga pentru cetățenii 

municipiului Focșani mai ales că sunt Zilele Municipiului între 4-7 iulie. Vă 
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rog să ieșiți în stradă dragi colegi și vedeți ce vor cetățenii de ziua dumnealor: 

străzi, trotuare, parcări, locuri de joacă pentru copii.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 26 și se 

aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel și 7 neparticipări la 

vot din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, 

Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona, 

Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel hotărârea nr. 266. 

Domnul consilier Tănase Neculai: Repetați doamna președintă. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: Domnul Tănase spunea prima dată 

străzi… păi nu ați votat niciodată nicio stradă.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul 

nr. 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind, aprobarea documentației 

cadastrale pentru imobilul ”Str.Tudor Vladimirescu” situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, P 5450 ce aparține domeniului public al Municipiului 

Focșani.  

 Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 27 și se 

aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel și 7 neparticipări la 

vot din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, 

Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona, 

Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel hotărârea nr. 267. 

 Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul 

nr. 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind, aprobarea documentației 

cadastrale pentru imobilul ”Str. Piața Independenței” situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, P 5450 ce aparține domeniului public al Municipiului 

Focșani. 

 Domnul consilier Tănase Neculai: Noi nu votăm doamnă.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 27 și se 

aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel devenind astfel 

hotărârea nr. 268. 

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: Am 

rugat-o pe colega mea să-mi facă dovada trimiterii emailului: este ora 15:49 … 

este dovada trimterii mailului și nu ora 16:02.  
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Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul 

nr. 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind, aprobarea documentației 

cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numarul 65485, în suprafață 

de 2672 mp, situat în Focșani, T 121, Parcelele 6302, 6305, 6306, 6307, 6311, 

6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6319, 6321 ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani; 

Dacă sunt discutii? Dacă nu supun la vot.  

Domnul consilier Tănase Neculai: … Noi nu votăm.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 29 și se 

aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel și 7 neparticipări la 

vot din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, 

Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona, 

Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel devenind astfel hotărârea nr. 269. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Doamnă, o secundă, vreau doar să 

fac o mențiune! Pe acest teren, care nu vrea să fie votat de către consilierii PNL, 

va începe, în maxim 2 săptămâni, construirea unui loc de joacă pentu copii. 

Vrem locuri de joacă dar nu votăm! Mulțumesc!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Băgați-le în timp util, domnule 

Primar! ați mai băgat vreo 20 de locuri de astea, imediat începe construcția și 

nici în ziua de azi, mai țineți minte cu spitalul anul trecut când ....” 

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

aprobarea organizării, în perioada 4-7 iulie 2019 a Zilelor Municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Dacă sunt 

discuții? Ați zis că nu participați! Păi dacă nu participați, sunteți absenți!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu faceți dumneavoastră 

legea! Mulțumesc doamna Președinte! Dacă îmi dați voie să vorbesc, dragi 

colegi  ” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Supun la vot 

proiectul!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Doamna președinte, dacă 

nu particip la vot nu înseamnă că nu pot vorbi!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Doamnă, ați zis 

că nu participați la vot! Atunci când ești absent, nu participi! Dacă ești prezent, 

participi!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Doamna Președinte, doamna 

Președinte, vă rog să consemnați că nu mi s-a dat cuvântul!”  
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Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Supun la vot 

proiectul 30! Cine este pentru?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Doamna Președinte eu am cerut 

cuvântul că am ceva e spus! Ați întrebat dacă sunt discuții, da? Și eu am discuții 

doamnă!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Ați spus că nu 

participați la vot! În bloc!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Păi am hotărât mai devreme că cei 

care nu vor să participle la vot, anunță, da? Lăsați-mă să vorbesc și poate anunț 

sau poate nu anunț ….” 

 Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Spuneți domnu 

Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Așa doamnă! Care-i problema dacă 

mă lăsați să vorbesc?” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Uite așa, da!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Ca să doamă bine domnul Nițu am 

să spun! Stimați colegi, am citit (că n-am avut proiectul, credeți-mă, am cerut 

doamnei Dăscălescu proiectul)…” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Domnul Mersoiu, 

vă rog frumos, 1minut și gata!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “1 minut, doamnă! Și citesc niște 

chestii aici, foarte curioase! În primul rând, din câte îmi aduc eu aminte, eu am 

fost ofițer la Aviație, ca și domnul Buzoi Dan, dar dânsul e absent, și suntem 

puțin familiarizați cu asemenea termeni” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Escadrilă!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Aceste, să zicem liste, ce găsesc eu 

aici, balize, chit fixare baliză, baliză dedru, mânecă de vânt, lucrări amenajare 

teren Mândrești! Păi ce să faceți cu ele la Mândrești oameni buni? Că nu se 

poate ateriza acolo! Și aceste balize, ce cereți dumneavoastră sunt pentru un 

aerodrom care este functional, ori la Mândrești nu există așa ceva! Ca să ai la 

Mândrești un aerodrom ca să poată ateriza o aeronavă trebuie omologat de 

Autoritatea Aeronautică Română, trebuie validat!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Vă mulțumesc 

frumos!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Stați doamnă că nu am terminat! 

Lăsați-mă cu mulțumitul!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Dar încadrați-vă 

în minut!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Avioanele, aeronavele militare nu au 

voie să aterizeze acolo! Să amenajezi un aerodrom e altceva! Ce caută 
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Mândreștiul aici? Pot ateriza la vechiul aerodrom! Și la mitingul trecut, dacă vă 

aduceți aminte, nicio aeronavă nu a putut ateriza acolo pentru că nu a avut 

acces! Repet, pe aerodromurile militare, aparatele de zvor militare nu au voie 

să aterizeze, da? Și suma respectivă, vreau să vă întreb, după ce trec aceste zile, 

ce se întâmplă cu aceste balize și așa mai departe care costă undeva la 1 miliard 

lei vechi?  Dacă puteți să îmi spuneți! Eu văd aici 100 mii lei, domnule Primar” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “27 mii lei” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule Primar, zice 100 mii lei 

aici, uitați, așa scrie !” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Uitați-vă în 

deviz!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Aicea mă uit!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “ Citiți în context să vedeți!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “În context trebuie să citesc?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu citiți în context, citiți aici, spuneți 

așa, 100 mii lei miting aerian, materiale de promovare, materiale, tricouri, 

pliante, stegulețe, apă, cazare și masa pentru personal operare mijloace aeriene 

aproximativ 80 persoane *  2 zile, system balizaj teren Mândrești 27 mii lei 

format din” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Pentru ce la Mândrești? Explicați-mi 

că nu înțeleg!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnu, dați-mi voie să vă explic!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Vă rog!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am făcut o corespondență, am avut 

o întreagă corespondență, și îi mulțumesc domnului Comandor Jănel Tănase 

care este  focșăneanul nostru și care ne-a ajutat foarte mult la organizarea 

acestui eveniment, am făcut o discuție și o întâlnire, l-am delegat pe domnul 

viceprimar Iorga să se întâlnească cu șeful Statului Major de Aviație Forțelor 

Aeriene care ne-a explicat foarte clar că putem organiza un meeting aviatic la 

Focșani iar pentru aterizarea Iacărilor Acrobați pe care dumneavoastră îi 

cunoașteți și care au avioane ușoare și care pot ateriza pe oricare alt teren, este 

vorba despre pășunea de la intrare din Mândrești pe partea dreaptă, pe drumul 

Surăii mergând unde se poate face aterizarea pentru acești iacări acrobați! Dar 

pentru a amenaja terenul respectiv trebuie să procurăm aceste balize! Pentru a 

putea să participe și ei la meetingul aerian! Deci este o cerință pusă, și îmi pare 

rău că nu s-a atașat la raport, trebuia atașat dl Grigoraș la raport și solicitarea 

venită din partea dumnealor, în care se motivează toate aceste cheltuieli! Nu le-

am scos din burtă! Iar aceste sisteme vor rămâne în inventarul Primăriei 

Municipiului Focșani și care vor putea fi utilizate ori de câte ori se organizează 

asemenea evenimente. 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule Primar, dacă îmi 

permiteți!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă vreți să organizăm un 

eveniment de excepție… 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Sigur că trebuie!Da domnule Primar, 

sunt de acord!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “…de genul acesta, trebuie să 

îndeplinim condiții!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “ascultați-mă puțin, vedeți…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “…iar discuțiile s-au purtat, v-am 

spus, cu șeful Statului Major al Forțelor Aeriene care ne-a spus foarte clar, și 

cu reprezentanții iacărilor acrobați, inclusiv cu domnul Comandor Jănel 

Tănase! Și dumnealui este professor academician în domeniu!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Noi cunoaștem foarte bine și știm 

despre ce e vorba!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “…Știți foarte bine cine este, că n-am 

venit  să scoatem…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Știu!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “…am venit cu ceva nou pentru 

focșăneni, n-am avut niciodată de zilele municipiului Focșani un meeting 

aerian!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Am avut destule mitinguri și au fost 

frumoase!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “N-am avut de Zilele Municipiului 

doamnă! A fost cu altă ocazie!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnu Primar, vedeți că acest 

meeting aerian să nu se transforme într-o catastrofă, că s-a mai întâmplat cazuri! 

Atenție la acea pășune pentru aerodrom! Domnu Primar, nu-i de joacă! O 

aeronavă să aterizeze acolo, acolo sunt mușuroaie de cârtițe, sunt gropi, iarba e 

mare, nu se poate cerceta, trebuie mers cu pasul! 

  Primar Cristi Valentin Misăilă: “Aici scrie lucrări amenajare teren 

Mândrești!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Păi Domnu Primar să nu o luați ca o 

joacă! Să ne trezim dintr-o zi festivă a Focșaniului să ne trezim cu o catastrofă! 

Nu-i de joacă, domnu Nedelcu! 

  Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnilor noi facem ce ni se cere! 

Dumnealor își dau acordul, nu suntem noi abilitați să autorizăm asemenea 

activități! ”   

 Domnul consilier Costel Bîrsan: “Să nu forțați mâna cuiva, la asta mă 

refer!” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: “Noi suntem co organizatori acestui 

eveniment împreună cu Asociația de Promovare a Aeronauticii!”  

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Supun la vot, mai 

sunt...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu vă faceți că nu mă 

vedeți!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „...câteodată și 

dumneavoastră vă faceți că nu vedeți pe cei din jur!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc, dacă e cazul 

nu-i văd, într-adevăr, muțumesc, doamna președinte observ că într-adevăr în 

orașul Focșani Monumentul Unirii stă să cadă, nu o să-l mai avem, nici 

avioanele nu mai zboară cum zburau odată, ...dacă îmi dați voie să vorbesc...” 

  Se supune la vot proiectul numărul 30 și se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

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

Iorga Marius Eusebiu devenind hotărârea nr. 270. 

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

modificarea anexei HCL nr.9/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere infrastructură străzi: strada 

Popa Șapcă, strada George Coșbuc, strada Ghinea Dorinel, strada 

Ghe.Magheru, strada Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului” 

din Municipiul Focșani, județul Vrancea cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Dacă sunt 

discuții? Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc doamna 

presedinte, știu că vă șoptește Primarul să nu ne dați cuvântul, mai ales în partea 

asta se aude foarte bine, și injuriile pe care le adresează, aș vrea să întreb 

primarul, aici de față, care este avizul pe care îl are în ceea ce privește tăierea 

arborilor de pe aceste străzi și anume George Coșbuc, Popa Șapcă, Ghinea 

Dorinel, Gheorghe Magheru, Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei cât și strada 

Teiului pentru că Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea spune că nu aveți 

așa ceva! Domnule Primar, ați avut un singur aviz pentru tăierea unui corcoduș 

de pe strada Ghinea Dorinel! Am aici adresa și vă rog să ne spuneți ce ați făcut 

cu masa lemnoasă de pe aceste străzi, știm foarte bine că ați tăiat foarte mulți 

tei care au un regim special, pentru că sunt arbori ornamentali, și aș vrea să ne 

răspundeți...ornamentali se numesc, ornamentali!Vă rog frumos să citiți Legea 

nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităților republicată, evident și modificată cu completările 

ulterioare! Așa că domnule Primar asumați-vă ce ați făcut cu masa lemnoasă și 
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ați făcut oameni să sufere, mai ales că suntem un oraș restanțier la spațiul verde 

pe cap de locuitor, mai nou, în comisia tehnică al UAT-ului ați spus că avem 

11mp pe cap de locuitor, norma europeană știm că este aproape dublă, și atunci 

spuneți cetățenilor, răspundeți în fața dumnealor, oameni care au venit la 

dumneavoastră și au cerut....”      

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Mulțumim 

frumos doamna consilier, a expirat minutul, vă rog domnule Primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu vă cred până nu citesc! Eu nu cred 

că .. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Știți foarte bine că nu 

aveți aviz!  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mințiți! Am avut avize! Eu atât vă 

pot spune, am avut avize!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Scrie aici Direcția pentru 

Protecția Mediului!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dați-mi să citesc! Dați-mi adresa să 

o citesc” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu v-o dau, cum faceți 

dumneavoastră! Fluturați niște hârtii, o să răspundeți în fața Legii! 

Mulțumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “O să răspundem! Am avut ”n” 

controale de la Garda de Mediu, tot la sesizările dumneavoastră, s-au dovedit a 

fi sesizări false! Nu am făcut nimic ilegal! Iar masa lemnoasă rezultată a fost 

valorificată conform legii! Vă muțumesc!” 

  Se supune la vot proiectul numărul 31 și se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

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

Iorga Marius Eusebiu devenind hotărârea nr.271. 

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

modificarea HCL nr.440/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local 

a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Refacere infrastructură străzi: strada Popa Șapcă, 

strada George Coșbuc, strada Ghinea Dorinel, strada Ghe.Magheru, strada 

Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului” cu modificările 

ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 32 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 
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Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu devenind hotărârea nr. 272 . 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Refuzul de a vota pentru cetățeni!” 

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

modificarea HCL nr.288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții :”Refacere infrastructură strada 

Poligonului” cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 33 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 

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

Eusebiu devenind hotărârea nr. 273. 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr.27001 din 

21.03.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4” ce se va 

realiza în județul Vrancea, Focșani, str.Cuza Vodă nr.10, nr.cad. 59616, pe 

terenul în suprafață de 527,0 mp.; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Dacă sunt 

discuții? 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Menționez că acest 

proiect nici măcar nu-l avem la mapă, doamna Președinte, pe care l-ați citit 

adineaori, mulțumsc!” 

Se supune la vot proiectul numărul 34 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 

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

Eusebiu devenind hotărârea nr. 274 . 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „...Ați văzut cum acordă 

dumnealor dreptul la cuvânt..” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Nu înțeleg ce doriți!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Vrea să ia 

cuvântul!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „ Doamnă vă rog să veniți 

să vorbiți la microfon!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Stimați colegi, 

considerați că este oportun să ascultăm punctul de vedere al doamnei din sală, 

da? Bine, vă rog, dați-i un microfon doamnei!” 

Cetățean al Municipiului Focșani: ”Mă numesc Daniela Dragnea...”   
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Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Vorbește doar 

persoana căreia i-am dat cuvântul! Vă rog să luați loc domnișoarelor!” 

Cetățean al Municipiului Focșani: ”Locuim de 35 de ani în blocul nr. 

12 de pe strada Cuza Vodă, aflat în proximitatea terenului în discuție, astăzi în 

Consiliul Local. Acest bloc a fost grav avariat la fiecare cutremur care a depășit 

o intensitate de 5 grade pe scara rihter. De fiecare dată a trebuit să investim din 

nou, să încercăm să îl consolidăm, noi, locatarii acestui bloc considerăm că 

reprezintă un real pericol pentru noi ridicarea acestui bloc. Din câte am înțeles 

va avea și o parcare subterană, se va săpa la adâncime destul de mare! Asta ar 

fi problema principală, e vorba de viețile noastre până la urmă, da? În al doilea 

rând Focșaniul are foarte puțin spațiu verde în conformitate cu normele 

europene și totuși toate aceste construcții se fac în zona centrală a orașului. 

Acum câțiva ani ni s-a mai luat un spațiu verde de către patronul firmei 

Conbeta, o construcție s-a ridicat acolo în totală neconcordanță cu clădirile deja 

existente iar vecinii care locuiesc la blocul din spatele acestei clădiri nu mai au 

nici măcar lumina soarelui după amiaza. Nu a luat nimeni în considerare acest 

lucru! Și în ultimă instanță aș vrea să mai menționez un lucru, legat de un 

articol, îmi cer scuze pentru emoții, în 2015 am citit un articol în presa locală 

în care se spunea că un domn, în prezent angajat al Primăriei Focșani la 

serviciul Urbanism era proprietarul acelui teren, moștenit de la un bunic care 

îngropase acolo, bunicul sau altcineva, un boier, în urmă cu sute de ani o 

comoară, iar domnul respectiv, nu vreau să-i dau numele ca să nu degenerăm 

în alte discuții, cerea aprobare pentru săpături să descoperte acea comoară! Mie 

personal articolul mi s-a părut hilar de-a dreptul, deci în aceste condiții, noi 

suntem considerați un fel de masă de manevră, buni doar pentru vot în 

campaniile electorale și ni se vând niște minciuni ieftine, niște lucruri 

incredibile! Domnul se numește Laurențiu Ispas, dacă tot vreți să știți numele! 

Și noi ne temem că a fost folosit ca interfață într-o afacere în care sunt implicate 

alte persoane și care nu ies la înaintare cu nume și nici în acte nu figurează! 

Apropo de profitul care se va face în urma construirii și vânzării acestei clădiri, 

asta este problema! Și atât am avut să vă spun!    ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vreau să vă anunț că acest 

proiect nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, s-a băgat pe sub mână! Deci trebuie 

să știe toți focșănenii! N-a fost la mapă, nu a existat până acuma, l-a băgat 

acuma pe sub mână! Ca să știe toată lumea! De asta nici măcar nu am știut de 

el! Cine a greșit să răspundă!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Stimată doamnă, vă respect punctul 

de vedere…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar de ce ați băgat pe 

sub mână acest proiect?” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: “N-am băgat pe sub mână, l-am băgat 

legal în suplimentarea ordinii de zi!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Când l-ați băgat?”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Acum o săptămână a fost iar!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Când l-ați băgat?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu știu ce a făcut aparatul tehnic…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „L-ați băgat acum 2-3 minute, 5 

minute l-ați băgat!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnu consilier îmi dați voie? 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu dar ca să știe toată lumea!Că 

nu știa nimeni de acest proiect!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am citit proiectele care au fost 

propuse pentru a fi introduce pe ordinea de zi?  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Pe ăla nu l-ați propus!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Îmi pare rău, este proiectul nr. 10, 

proiect de hotărâre privind aprobarea ….dați banda înapoi!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „unde? Când l-ați adus? La ora 4, la 

5 nu?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Da unde este fizic la 

mapă?  

Domnul consilier Neculai Tănase: „ăsta e proiect care l-ați adus la ora 

5!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Unde este fizic la mapă? 

Domnule Primar” 

 Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu vreau să vorbesc cu doamna, nu 

vă răspund dumneavoastră, …” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mințiți în continuare?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu v-am reținut numele…” 

Cetățean al Municipiului Focșani: ”Dragnea mă numesc! E o simplă 

coincidență!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “ Sunteți…” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Le-ați creat fiori, să știți, 

că s-a reîntors, știți?!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunteți administrator?” 

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani:                   

” Poftim?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “ sunteți administrator la blocul 

respectiv?” 

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”Nu, 

sunt locatar al blocului de 35 de ani!” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: “Bun, vreau să vă spun mai multe 

chestiuni! 1 România este…. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vreți să spuneți stat paralel?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunteți nesimțit domnule, vorbiți așa, 

fără să mai….pe bune,  chiar nu ..” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dumneavoastră sunteți 

Primar sau ...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Bunul simț lipsește cu desăvârșire! 

Asta am vrut să spun! Pot să-i dau un răspuns doamnei? În România Constituția 

guvernează și respect dreptul de proprietate, da? Și asigură dreptul de 

proprietate!” 

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: 

”Teoretic da!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Teoretic, acel domn, de care spuneți 

dumneavoastră, nu cunosc istoria acestui teren, nu cunosc cum a fost obținut 

acel teren, dacă ați pomenit numele domnului Laurențiu Ispas nu mai lucrează 

la Primăria Municipiului Focșani!” 

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”Nu 

știam!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “da? 1, 2 – în ceea ce privește acel 

teren, acest teren a fost restituit conform legii 10, și aici vă poate da mai multe 

explicații Dl. Secretar, modul cum a fost obținut acel teren…” 

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”Da! 

Chiar mi-aș dori să știu!” 

 Primar Cristi Valentin Misăilă: “…de către persoana îndreptățită…” 

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”Să fie 

totul transparent!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu este niciun fel de problemă, nu 

avem nimic de ascuns! Orice teren care a fost restituit și a devenit proprietatea 

cuiva, a intrat în circuitul civil! Nu puteam noi să oprim acest circuit civil! Nu 

puteam ca acel teren să nu îl lăsăm să circule de la un proprietar la altul! De la 

un vânzător la un cumpărător! De acord cu mine până aici?” 

  Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”Sigur, 

de acord!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “O altă chestiune, legea spune în felul 

următor – terenurile private nu intră în calculul suprafeței de spații verzi 

aferentă fiecărui locuitor în parte ” 

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”Și 

totuși faptic, este spațiu verde!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “O clipă, dați-mi voie! Eu v-am 

ascultat cu mare atenție, dați-mi voie să vă explic!” 
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Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”Îmi cer 

scuze!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Planul Urbanistic Zonal, despre care 

vorbim, a fost supus dezbaterii publice încă de la începutul anului 2018. Acest  

Planul Urbanistic Zonal a obținut toate autorizațiile  și toate avizele necesare și 

a fost supus dezbaterii în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului 

și Urbanismului din Primăria Municipiului Focșani, din care fac parte și 

consilieri PNL – toată comisia a fost de acord cu acel Planul Urbanistic Zonal, 

mai mult decât atât, acest Planul Urbanistic Zonal a trenat atât de mult cu 

aprobarea pentru că a trebuit să obțină avizele de la Ministerul Culturii, rețineți, 

de la Minister, nu de la nici o altă Direcție! Are avizul obținut de la Comisia de 

Specialitate de Amenajare a Teritoriului din cadrul Ministerului Culturii. Pe de 

o parte, pe de altă parte, în ceea ce privește blocul dumneavoastră, vreau să vă 

întreb doar atât – noi am făcut o întreagă publicitate cu privire la proiectele care 

pot fi aplicate și pot fi accesate pentru a reabilita blocurile. Asociația 

dumneavoastră de proprietari a discutat măcar despre acest subiect? A venit să 

depună cerere la Primărie pentru a intra într-un program de reabilitare și de 

creștere a eficienței energetice?    

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”Nu a 

discutat nimeni cu noi problema aceasta!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Îmi pare rău! Noi am invitat toți 

administratorii de asociații de proprietari la discuții, i-am informat în scris pe 

toți că au posibilitatea să vă informeze pe dumneavoastră, ca proprietari, și să 

vină și să facă o cerere, era vorba doar de acordul a minim 2/3 dintre proprietari, 

să depună o cerere la Primărie, să intre într-un program de reabilitare a 

blocurilor!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, dar de ce ați 

băgat acest proiect pe sub mână? Noi nu avem acest proiect, de ce l-ați băgat 

pe sub mână? Nu trebuia să-l avem și noi pe mese, proiectul? Nu are nimeni 

acest proiect!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Iar în ceea ce privește obținerea 

autorizațiilor de construire, în ceea ce privește obținerea autorizațiilor de 

construire, se vor face toate conform legii! Trebuie să respecte întru totul toate 

condițiile! Și în momentul în care vor face lucrări în zonă, domnul consilier, vă 

rog frumos, în momentul în care vor face lucrări în zonă vor trebui să respecte 

și să asigure integritatea tuturor vecinătăților și tuturor construcțiilor din 

imediata vecinătate. Nu cred că este mai șubred blocul dumneavoastră decât 

clădirea Tribunalului! 

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”da, așa 

este, are bulină roșie Tribunalul vechi, și într-adevăr ar fi trebuit protejat!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu este mai șubred! Și dacă 

constructorul și toți arhitecții care fac parte din Comisia Tehnică de Urbanism 
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și-au dat acordul, cred că nu suntem noi mai specialiști dar noi, românii ne 

pricepem la toate! Și la politică și la fotbal și peste tot!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Știți că nu se respectă ....” 

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”Nu 

suntem specialiști dar trebuie să convenim incidente...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “din punctul de vedere al umbririi 

există studiu la dosar, studiu întocmit de către Direcția, sau urmează să fie 

întocmit nu? Domnul architect vă poate da mai multe detalii….”  

Doamna Daniela Dragnea cetățean al Municipiului Focșani: ”La noi 

n-a venit nimeni să facă măsurători, teste, determinări....” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „ Dar nici nu trebuia 

doamnă pentru că Primarul aici de față știe exact unde este domnul transferat, 

nu că nu mai lucrează în Primărie, vă spun eu, este transferat la Inspectoratul 

de stat în Construcții..!” 

Domnul Păduraru Coban George – Arhitect Șef: „Buna seara. 

Doamna, din câte am înțeles, locuiește la blocul nr. 12 pe str. Cuza Vodă care, 

conform punctelor cardinale se află la nord de clădirea propusă.  

Un studiu de însorire a fost făcut de către proiectantul lucrării și reiese 

din el că niciunul din apartamentele din blocurile învecinate nu sunt afectate de 

viitoarea construcție.  

Asta ar însemna ca, conform studiului de însorire, apartamentele să fie 

afectate să nu aibă însorire o oră și jumătate pe zi la solstițiul de iarnă. Așa 

spune legea nr. 119/2014.  

Noi vorbim despre acest proiect care se află în locație lângă vechiul 

tribunal. În momentul de față noi aprobăm un proiect urbanistic zonal. Aceasta 

este prima fază pentru a se realiza această lucrare. O oportunitate să zicem așa.  

În timpul următor, va urma un proiect tehnic cu expertize pentru a obține 

autorizație de construire. În acel proiect tehnic vor fi date toate detaliile astfel 

încât lucrarea să se facă în bune condiții și să nu afecteze vecinătățile. Așa este 

legea, legea nr. 50/1991. 

Cu siguranță că nu va veni la dumneavoastră, va fi la fața locului dacă se 

va realiza un șantier acolo. Mulțumesc. 

Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de ocupare al terenului 

sunt stabilite prin acest PUZ.  

În zonă, conform PUG 2000 procentul de ocupare a terenului este de 

80%, coeficientul de utilizare a terenului este de 4.  

Prin acest PUZ se diminuează procentul de ocupare a terenului și 

coeficientul de ocupare a terenului respectiv, se propune un procent de ocupare 

a terenului de 60% în loc de 80% și un coeficient de utilizare a terenului de 3,5 

oricum mai puțin. Nu este forțată.  
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Utilități: Acestea vor fi stabilite prin proiectul tehnic așa cum am mai 

spus și, de asemenea, dacă sunt utilități de gaze și de apă au fost menționate în 

avizele aferente proiectului urbanistic zonal. Așa este. Va avea un subsol în 

care vor fi parcate mașinile, așa a declarat proiectantul. 

Domnul consilier Tănase, nu suntem nici eu nici măcar dumneavoastră 

în măsură să stabilim, chestia asta va fi stabilită...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu pun doar niște întrebări 

domnule arhitect...” 

Domnul Păduraru Coban George – Arhitect Șef: „Sigur. Și eu vă 

răspund. Deci, vroiam să spun, faptul că vor fi afectate clădirile învecinate va 

fi demonstrat sau pus în temă de către niște experți în domeniu cu atestați 

MLPAT.  

Distanțele dintre Tribunal, vechiul Tribunal, și clădirea propusă va fi de 

8,33 m. Distanța dintre clădirea propusă și blocul de la vest din capătul din 

spate va fi de 14, 31 m, adică exact distanța care e pe str. Popa Șapcă la intrare.  

Distanța dintre clădirea propusă și clădirea de la nord unde locuiește 

doamna, e mai mare de 14 m, e distanța 16, 18 nu mai țin minte, că nu m-a 

interesat. Am ținut minte distanțele cele mai apropiate.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule arhitect v-aș 

întreba și eu ceva. Știți că acel teren este plin... Vă rog frumos să-mi dați 

cuvântul..” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Eu aș 

considera ședința închisă dacă nu mai are nimeni ceva...  

S-au făcut studii, comisia CTUAT si-a dat acordul, dar am auzit... 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă rog să-mi dați voie să 

vorbesc...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Stați 

doamnă acum îmi ordonați? Chiar îmi ordonați ce să fac?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna consilier 

Dimitriu...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Am fost la ședințe și nu 

mai mințiți cetățenii...” 

Deci nu mai mințiți vă rog frumos. Au fost două puncte pe ordinea de zi 

care nu aveau legătură cu acest teren din str. Cuza Vodă și trei la diverse. Cum 

puteți minți? Faceți public. ... 

Vă rog știu că nu vă convine după 30 de ani în care ați mințit. 

Mulțumesc.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Vă rog 

domnule Primar.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule viceprimar, 

stimată doamnă, vreau să mă adresez dumneavoastră ca să nu credeți că noi 

mințim, alții mint, nu mai vreau să fac niciun fel de acuzații. Acest proiect de 

hotărâre a fost transmis consilierilor locali în ședința precedentă, ședință 

extraordinară din data de 16 mai...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Suferă modificări...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu a suferit nicio 

modificare...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule primar nu știți 

legislația? Spuneți că faceți administrație. Care?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mie mi se pare flagrant că l-ați 

băgat pe sub preș, pe sub ușă, pe sub masă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Stimată doamnă haideți să 

vă explic, când simt...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Simțiți dumneavoastră că 

vă fuge pământul, atunci faceți afirmațiile astea? 

Și scuze găsiți de 3 ani de când ați început acest mandat. Să vă fie rușine.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mie nu mi-e rușine.  

Dumneavoastră faceți umbră degeaba acestui pământ, dar nu mai 

contează.  

Doamnă, acest proiect a fost introdus în ședința extraordinară din data de 

16 mai. La data de 16 mai am primit adresele din partea asociației de proprietari 

și din partea USR -ului. Au hotărât consilierii locali să fie amânată discuția 

acestui proiect pentru a fi reintrodus în ședința Comisiei tehnice de urbanism 

pentru a se discuta punctele de vedere ale celor două asociații, entități.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Și ați invocat în ședința 

CTUAT că reprezentanții cetățenilor nu sunt prezenți? ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iar la ședința respectivă s-

au discutat într-adevăr la diverse pentru că, da, această comisie își dăduse 

acordul dar pentru că era aprobată doamnă, documentația a stat pe site 30 de 

zile. S-a discutat la diverse.  

Ați înțeles stimată doamnă? 

Deci la ședința din 16 mai a fost pe ordinea de zi, consilierii locali au 

știut de acest proiect. Proiectul respectiv a fost amânat...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Pentru astăzi nu am știut 

de proiect domnule primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Datorită celor două adrese 

s-a amânat discuția acelui proiect și aprobare în ședința de 16 mai.  

S-a reluat discuția acestui proiect, deși el era aprobat și noi am făcut o 

chestiune peste ordinea firească a lucrurilor, am rediscutat proiectul în cadrul 
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Comisiei tehnice de urbanism cu speranța că vom avea reprezentanți și din 

partea asociației de proprietari și din partea USR-ului, nu a fost nimeni prezent 

în sală, o secundă dați-mi voie...  

Repet, comisia tehnică și-a menținut punctul de vedere că acest plan 

urbanistic zonal îndeplinește toate condițiile legale pentru a fi aprobat.  

Drept pentru care l-am reintrodus astăzi pe ordinea de zi.  

Dar, îmi pare rău dacă colegii se ceartă în loc să fie atenți la ceea ce 

discutăm și la ceea ce propunem.  

Eu la punctul numărul 10, al zecelea proiect de pe suplimentare a ordinii 

de zi, am menționat acest proiect.  

Nu l-am introdus pe sub mână cu un minut înainte cum mi se aruncă mie. 

A fost introdus, îmi pare rău...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu mai mințiți cum faceți 

de obicei…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule vi s-au dat tablete 

pe care nu le utilizați.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu nu vă jignesc, dar nu e 

frumos...” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Vă 

mulțumesc. Declar ședința închisă. 

Aveți o petiție dar la asta primiți răspuns, domnule părinte...” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Luați loc acolo că veți vorbi. Doamna 

președintă...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Există punctul diverse nu 

la audiențe, să-i țineți pe la ...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președintă, în primul rând, 

domnule Secretar mă adresez dumneavoastră, eu aș vrea la ședințele 

Consiliului Local... ne bucurăm că sunt prezenți atât de mulți...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Să existe punctul 

diverse... ca să poată vorbi cetățenii...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da să vorbească. Atâta lume, dar fără 

inscripționări, nu știu cine v-a dat tricourile alea...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dar nu este problema 

dumneavoastră, domnule consilier. 

Aduceți și dumneavoastră, dacă sunteți pierzători cred că v-ați vândut 

tricourile...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mă lăsați să vorbesc? Nu transformăm 

ședințele consiliului local în dispute politice...” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Lăsați-l pe părinte să 

vorbească. Nu. Nu merge în audiență. Dumnealui nu a stat două ore să meargă 

în audiență, îl lăsați să vorbească acum pe părinte.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Primar nu-i mai lăsăm la 

ședință dacă vin îmbrăcați așa, să fie clar. Nu scrie nicăieri în Legea 215 că ei 

trebuie să vină îmbrăcați...”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnul Radu, vrea să 

vorbească domnul preot...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Chemați-l la voi acolo și dezbrăcați-l, ce 

vreți...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă rog, un pic de respect. 

Dacă aveați diverse nu vă făceați de toată isprava acum, nu vă făceați de 

tot râsul.” 

Domnul Vatră Georgică: „Bună seara. Vă rog frumos, haideți două 

minute aveți răbdare cu mine.  

Sunt un simplu cetățean al acestui oraș. Nu mai contează cine sunt. 

Urmăresc cu atenție ce se întâmplă în el.  

Nu fac parte din niciun partid politic, nu jignesc pe nimeni, apreciez 

munca celor care muncesc în orașul ăsta și vreau să mă înțelegeți că nu vreau 

să jignesc pe absolut nimeni.  

Urmăresc cu atenție felul în care sunt cheltuiți banii din bugetul Consiliul 

Local.  

Și am o mare problemă cu banii care merg către cultul religios Biserica 

Ortodoxă Română.  

Vreau să vă explic de ce. Suntem un stat laic, dumneavoastră sunteți 

consilieri legali ai acestui oraș. Administrați finanțele acestui oraș și e normal 

să gândiți la binele acestui oraș.  

S-a indus ideea greștită că bisericile care aparțin cultului Biserica 

Ortodoxă Română sunt ale cetățenilor. Conform legii cultelor, bisericile apartin 

Episcopiei. Bisericile aparțin oamenilor numai cât se construiesc.  

Conform statutului, este Hotărâre de Guvern aprobată, adică are statut de 

lege, prin sfințire cu trafaletul sau altfel, biserica, Protoieria, toate intră în 

patrimoniul Episcopiei încât bănuții pe care dumneavoastră îi dați din munca 

focșănenilor nu ajung la preoții dumneavoastră pe care îi iubiți și apreciați ci 

îmbogățesc Episcopia și implicit cultul Biserica Ortodoxă Română.  

Această biserică nu este una săracă, conform ultimelor studii ea este la 

fel de bogată, sunt cele două entități cele mai bogate din țara aceasta.  

După calculele mele, puțin mă pricep aș spune, că Episcopia câștigă cel 

puțin 3 milioane de euro pe an, profit brut.  
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Dumneavoastră îndesați în buzunarele parohiilor și a Protoieriei bani 

dintr-un buget lipsă pentru un buget care prisosește. Nu este logic și normal.  

Protoieria ce este? Mă iertați vreau să termin.  

Este un sediu administrativ în care preoții vin la ședințe, își cumpără 

lumânări și altele asemenea lucruri. Cetățenii nu au nicio legătură cu Protoieria. 

Nu mai spun că acel sediu, în care eu am fost, mulți ani am intrat, nu era 

un sediu de dărâmat, avea o oarecare problemă cu tavanul care se putea rezolva 

ușor, însă a fost dărâmat din ideea de a face ceva nou și nu este normal să 

plătească focșănenii pentru asta.  

De ce sunt parohiile sărace? Este o întrebare fundamentală. Pentru că 

sunt sărăcite... Vă rog...Vreau să vă explic, vă rog din suflet ca de acum încolo 

din bugetul Municipiului Focșani să nu mai finanțați bisericile.  

Cine sărăcesc bisericile orașului acestuia? Le sărăcește Episcopia care 

impune niște taxe care fac parohiile să fie sărace. Orice kilogram de lumânări 

costă între 39 și 41 lei. El se produce cu un 6-7 lei. Ascultați-mă un pic.” 

Președintele de ședința doamna Elena Luminița Balaban: „Nu vă 

supărați părinte, ne scuzați, care e problema că eu nu înțeleg?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Vatră, că nici 

preot nu mai sunteți, ... 

Domnul Vatră Georgică: „Da domnul meu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nici preot nu mai sunteți. 

Biserica ortodoxă este...” 

Domnul Vatră Georgică: „Eu nu m-am recomandat preot. Eu am făcut 

o biserică ...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „E cetățean al orașului..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă rog să veniți cu 

probleme legate de primărie nu de biserică, vă rog frumos.  

Legate de primărie nu de biserică dacă vreți, dacă nu, mă retrag și plec.  

Nu mă interesează ce se întâmplă în biserică. Mă interesează problema 

dumneavoastră care este legată strict de administrația publică locală. 

Nu mă interesează conflictele dumneavoastră pe care le aveți...” 

Domnul Vatră Georgică: „Îi rog respectos pe consilierii locali să nu 

mai dea bani bisericilor, Protoieriei și Catedralei. Vă rog frumos. Atât. Asta 

este rugămintea.” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Avem și noi o problemă vis-a-

vis de trotuar. Am fost lăsați fără trotuar pe bd. București nr. 16A. Fundătura 

care duce spre Artifex.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu ați fost lăsați fără 

trotuar...” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: ”Ba da, domnule Primar…” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Din sală nu se vede că ați 

fost lăsat fără trotuar...” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Dacă vreți vă arăt și 

documentele. Domnule Primar..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu am fost acolo prezent. 

Strada respectivă nu există în inventarul Primăriei Municipiului Focșani.  

Strada respectivă, abia acum a fost întocmită documentația necesară 

pentru a fi luată în evidență, urmând ca acea amenajare care se face acolo să se 

facă inclusiv cu trotuar. Nu veți fi privați de acel trotuar. 

În acest moment, vă arăt proiectul de hotărâre care a fost clar și a fost 

votat de toți consilierii locali prin care s-a inventariat acea stradă, acea alee nu 

a fost niciodată a Primăriei.” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Ni s-a pus țăruși domnule 

Primar, la un metru jumătate de fostul trotuar. Ni s-au pus. Nu e posibil așa 

ceva! Acolo a tăiat gard, a tăiat tot și a spus că el este proprietar dincolo cu un 

metru jumătate de trotuar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-a făcut cartea funciară 

abia acum, acum s-au stabilit limitele...” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Domnule Primar, am aici 

documentele vis-a-vis...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și noi avem documentația, 

v-o pun la dispoziție dacă doriți, vă pun la dispoziție documentația aferentă 

cărții funciare care s-a făcut...” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Acolo, respectivul domn 

proprietar, care se afirmă că e proprietar, a mutat gardul cu un metru jumătate 

de trotuar. Acolo eu știu situația de când m-am mutat, de 20 de ani. Ne obligă 

să trecem pe stradă, să circulăm. Dar nu e posibil așa ceva.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ba este posibil, după cum 

am spus, din biroul domnului Primar nu se văd aceste lucruri, nici de iluminat, 

nici de trotuare. Noi ieșim pe teren...” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „O secundă, dacă îmi mai dați 

voie. Tot ce s-a făcut pe această stradă a fost făcut de asociația de proprietari: 

locuri de parcare, curățenie și așa mai departe. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-a făcut..” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Domnule Primar, am făcut 

numeroase sesizări către Primărie și ni s-a comunicat că nu este strada 

Primăriei.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi nu a fost până astăzi și 

nici acum nu este strada Primăriei...” 
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Un cetățean din Municipiul Focșani: „Și acum de ce a venit dintr-o 

dată și ne lasă fără locuri de parcare, fără trotuar.. Ce naiba noi suntem ai 

nimănui?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ascultați puțin. Până astăzi 

acea stradă nu avea un proprietar anume. Astăzi s-a făcut cartea funciară, nici 

măcar nu avem carte funciară, abia s-a aprobat parte din trupul străzii care nu 

aparține celorlalți proprietari și nu se suprapune cu cărțile funciare ale 

vecinilor...” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Ăla e drum de servitute domnule 

primar, acolo e drum de servitute...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da și s-a reglementat 

situația juridică a lui acum.” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Toți care suntem acolo circulăm 

pe acea stradă. Când a făcut documentația vis-a-vis de curățenie, de iluminat, 

de asfaltat, ni s-a comunicat că nu e strada lor și acum dintr-o dată vine și ia 

bucata de trotuar că el e proprietar. E posibil așa ceva?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Măi oameni buni, 

dumneavoastră înțelegeți ceva?” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Eu vă înțeleg domnului Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am fost la fața locului..” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Eu v-am sunat în nenumărate 

rânduri și mi s-a comunicat că nu sunteți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vin până acolo mâine și 

discutăm problema ” 

Un cetățean din Municipiul Focșani: „Vă rog frumos”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cănd puteți dumneavoastră, 

că eu pot oricând. Dimineață la ora 10 eu sunt acolo și discutăm cu topometriștii 

noștri, cu tot ce trebuie. 

Doamna Amăriuței o să fie prezentă cu toată documentația necesară dar 

până acum acea stradă nu a aparținut nimănui. Am așteptat întocmirea unor 

documentații. Era o cale de acces care a aparținut vechii societății comerciale, 

fostului ISEH. ISEH-ul când s-a desființat terenul respectiv a rămas... ISEH-ul 

nu funcționează. Funcționează o firmă, ROMSEH TOOLS se numește, și nu 

este fostul ISEH... 

Depinde cum a avut actele cadastrale. Cartea funciară actuală... doamna 

Amăriuței vă rog să explicați dumneavoastră... 

Eu vă întreb doar atât sunteți proprietar pe terenul de sub bloc? Eu știu 

că nu. Mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dumneavoastră spuneți 

că strada în Municipiul Focșani nu există în documentație? Cum puteți spune 
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așa ceva? Sunteți Primarul orașului sau al Las Vegasului? Dumnealui habar nu 

are ce spun oamenii. Nu știe nici unde este blocul măcar.” 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului 

public și privat, publicitate: „În momentul în care am propus inventarierea 

acelui drum s-au făcut verificări la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

și vă rog din suflet, nu ați avut o schiță pe care să vă uitați.  

Trebuie respectat dreptul de proprietate al tuturor celor din zona 

respectivă. Pe planul cadastral vechi, limita de proprietate al domnilor de care 

ziceți dumneavoastră cu construcția hotel, este tocmai aceea pe care o aveți 

astăzi acolo.  

Nu este adevărat. Să știți că de la OCPI în planul cadastral, vă contrazic, 

au fost documente în baza cărora s-a făcut această inventariere în maniera asta. 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Cazul este exact ca cel de 

pe strada Brăilei domnule Primar și să nu uitați, domnule primar...” 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului 

public și privat, publicitate: „Susțin geometria pentru care astăzi a fost 

propusă inventarierea, este în planul cadastral acel drum, fix pe actele vechi.  

Nu aveți cum să faceți dovada cu actele vechi, pentru că nu aveți alte 

acte. Fix documentele, Ordinul nr. 834, veți observa că sunt aceleași documente 

și dumneavoastră și noi. Tocmai de aceea s-a solicitat inventarierea pentru a 

putea fi amenajată, pentru a se putea....Mulțumesc.” 

Discuțiile s-au epuizat, ședința fiind închisă. 
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