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                 R O M A N I A  

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

    

        

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

din 26 octombrie 2017 

 

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

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

Focşani. 

  

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

şedinţa ordinară din 26.10.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.1736/20.10.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali. 

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

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

  

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

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 26.09.2017. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

  

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

votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 11.10.2017. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „grupul PNL  își rezervă dreptul să voteze 

împotriva a tot ce înseamnă proces verbal din data de 11 octombrie 2017, de la ședința 

extraordinară. Motivul îl știți și dvs. foarte bine, pur și simplu nu ați dorit să repetăm o 

procedură de vot care, bineînțeles s-a petrecut și la începutul ședinței. 

Rugămintea la dvs. ca de acum înainte să nu se mai întâmple astfel de evenimente 

și chiar mi-aș dori să citiți, eventual, în mare parte proiectele de hotărâre în 

integralitatea lor. 

Și încă un aspect. La acel moment, imediat, a doua zi, eu v-am depus o 

contestație  și cred că ați văzut-o și dvs. Mi-aș dori să nu mai dăm citire cifrelor, că aici 

nu suntem într-o sală Bingo, suntem într-o ședință de Consiliu Local”. 

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

mea este ca la începutul ședinței ordinare să supun la vot procesele verbale ale 

ședințelor anterioare.  
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Dacă cu privire la procesele verbale ale ședinței ordinare nu sunt discuții, cu 

privire la procesul verbal din data de 11.10.2017, înțeleg că sunt obiecțiuni și că nu veți 

vota. 

Cu privire la cele consemnate, care sunt o copie fidelă a discuțiilor dvs. redat 

după format audio, sunt discuții sau dacă noi, sau colegii mei, am omis să trecem ceva 

în procesul verbal, vă rog tot legal și tot conform Legii administrației, aveți posibilitatea 

ca la prima ședință ordinară,când se supune la vot procesul verbal,să amintiți ceea ce s-a 

omis. 

Faptul că s-a depus a doua zi o hârtie, nu are relevanță în ceea ce privește aspectul 

discutării și aprobării procesului verbal.  

Dacă pe marginea celor consemnate sunt discuții, vă rog, au fost situații în timp, 

și trebuie să recunosc că au fost și omisiuni și am completat așa cum ne obligă Legea 

administrației, completăm la prima ședință ordinară în procesul verbal. 

Sunt puncte de vedere care au fost discutate și care nu se regăsesc în procesul 

verbal? ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... da”. 

Cum a spus și colegul meu, nu s-a respectat procedura de vot la proiectul nr.12 și 

prin urmare, noi nu vom vota acest proces verbal”. 

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

să votați.  

Din punctul meu de vedere, nu are nici o relevanță faptul că dvs. nu votați 

procesul verbal. Datoria mea este doar, să vă supun atenției cele consemnate în procesul 

verbal al ședinței cu pricina. 

Faptul că la proiectul nr.12 s-a votat sau nu s-a votat, ceea ce s-a întîmplat în 

ședință este o copie fidelă a ceea ce s-a întâmplat în acest proces verbal. 

Bine atunci, înțeleg că nu aveți un punct de vedere cu privire la cele consemnate, 

doar faptul că veți sau nu veți vota…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ ...nu s-a respectat această procedură de vot la 

proiectul nr.12...”. 

 

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

vreau să intru în polemici cu dvs. La ședință …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ eu v-am spus punctul meu de vedere ... ”. 

 

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

înțeles. Se consemnează în acest proces verbal”. 

 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din 11.10.2017. 

 

 Nu mai sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 13 voturi 

„pentru” și 8 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier:  Laura Mihaela Ciocoeaş, 
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Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan.   

  

 

              

    La şedinţă participă: 

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

■  d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

■  d-nul Dan Grigoraş – inspector Serviciul Impozite si taxe;   

■  d-nul Marius Iulian Manoliu – consilier Compartiment Cabinet Primar;   

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

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

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

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

■  d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

■ d-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ; 

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

investițiilor; 

■ d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism ; 

■ d-na Carmen Pascaru - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

■ d-nul Florinel Ionaşcu - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

■ d-na Mădălina Răducanu – Inspector Compartiment Turism ; 

■  d-nul Adrian Imireanu – Şef  Birou Proiecte; 

■ d-na  Valentina Gătej – Șef Birou Agricultură ; 

■ d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

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

■ d-na Ana-Maria Apostol -  Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

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

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

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

Focşani; 

■  d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani ; 

■  d-nul Dorian Alecsandrescu – Director SC PARKING FOCŞANI S.A.; 

■ d-nul  Tatian Agache – Director Poliția Locală Focșani ; 

■ d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 

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

■ d-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani; 

■ d-nul Viorel Ciubotaru - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 

■ d-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

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

■ d-nul Liviu Băiețelu – Contabil șef S.C. “Administrația Piețelor” Focșani; 

■ d-nul Ion Ștefan – Deputat PNL. 

  

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

ai mass-media locale.  
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde  44 puncte: 

  

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public de proiecte 

școlare intitulat „Mie-mi pasă! Las curat în urma mea”, pentru implicarea activă a 

cetățenilor în menținerea curățeniei municipiului Focșani; 

  

2.    proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declarați 

aleși la data de 16 octombrie 2017, pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul 

Focșani și declararea ca legal constituit al acestuia; 

   

3.  proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;  

 

4. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor anexei la 

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

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  

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

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

municipiului Focșani;  

 

6. proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru edificarea unui magazin 

mixt în municipiul Focșani, str. Cotești nr. 45, județul Vrancea, adiacent imobilului – 

casă și teren aferent, situat în str. Cotești nr. 43 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani; 

  

7. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor 

terenuri situate în Focșani, zona str. Pictor Grigorescu – str. Panduri, care aparțin 

domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării unor construcții 

provizorii cu destinația de garaje; 

   

8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 252/2016 privind constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului local al 

municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor cu 

chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice de punere în aplicare 

a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată; 
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9. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele  cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice 

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

Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de priorități; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în 

localitatea Focșani, Cartierul Tineretului Sud, str. Ulmului nr. 7, bl. 7, ap. 2, respectiv în 

oraș Odobești, sat Unirea, str. Vintilă Petrescu – Vrancea nr. 3, bl. S4, ap. 7, solicitat de 

titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea  nr.152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 2 

familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și 

Legea  nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată; 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii, pe 9 luni 2017, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare;       

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,50 mii lei  din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2017 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani în vederea 

desfășurării proiectului educațional „Totul pentru țara mea!” – In Memoriam Adrian 

Păunescu; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,65 mii lei  Colegiului 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru organizarea, în luna noiembrie 2017, 

a Festivalului Concurs Regional-Interjudețean de Folclor al elevilor de liceu „Vrancea, 

plai de dor”; 

 

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

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale Fântână 

arteziană Primărie – Piața Unirii”;  

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare teren de sport multifuncțional Școala 

Gimnazială Alexandru Vlahuță” Strada Aleea 1 Iunie nr. 6; 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect 

tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „Contorizare energie termică la baza 

practică alimentație publică și turism Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu”;  

 

18. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 336/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitarea instalației de hidranți exteriori și a instalației de 

drencere corp clădire Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza””; 
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19. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiții: „Implementare măsuri de securitate la incendiu la 

Grădinița cu program normal nr. 4”;  

 

20. proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a 

categoriilor de cheltuieli după încheierea contractului de achiziție publică pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Amenajare parc tematic pentru tinerii cicliști în 

zona de sud a municipiului Focșani”;  

 

21. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul 

Focșani, județul Vrancea”; 

 

22. proiect de hotărâre 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 strada Poligonului din municipiul Focșani”, județul Vrancea;  

 

23. proiect de hotărâre 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: Popa Șapcă, Teiului, George Coșbuc, Dornișoarei, Fundătura 

Dornișoarei, Ghinea Dorinel, Gheorghe Magheru din municipiul Focșani”, județul 

Vrancea;  

 

24. proiect de hotărâre 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 

„Modernizare și reabilitare drumuri locale în municipiul Focșani”, județul Vrancea;  

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent; 

  

26. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2017; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în 

municipiul Focșani; 

28.     proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

al SC Administrația Piețelor Focșani SA pe anul 2017 și estimat pe următorii 2 ani; 

         

29.     proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP 

SALUBRITATE S.A. Focșani; 
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30.     proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 106/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

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

completările ulterioare; 

         

31.     proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe 

anul 2018 pentru funcțiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de 

credite și din cadrul Primăriei municipiului Focșani, din instituțiile subordonate 

(Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, Poliția Locală a 

municipiului Focșani, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

municipiului Focșani); 

         

32. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 419/2016 privind înființarea Grupului de Lucru (GLL) la nivelul 

municipiului Focșani pentru elaborarea și implementarea planului  acțiune privind 

incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome; 

 

33.       proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte 

din consiliul consultativ al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani; 

        

34.       proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare final al membrilor 

consiliului de administrație la S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

         

35.       proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind numirea unuia sau mai 

multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a 

administratorilor în Consiliul de Administrație la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.; 

         

36.       proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind numirea a doi membri 

provizorii și declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în Consiliul de 

Administrație la PARKING FOCȘANI S.A.; 

         

37. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 13/2017 privind reorganizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul 

Focșani, pentru anul școlar 2017-2018;  

 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 64257 din 07.09.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 14000 mp și lotizare în vederea 

construirii de locuințe și dotări complementare” ce se va realiza în județul Vrancea, 

Focșani, extravilan, str. Zăbala, T 23, P 64/1, nr. cad. 58218, pe terenul în suprafață de 

14000 mp;      

 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 65689 din 13.09.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire centru comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace 
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publicitare, amenajare acces auto și pietonal” generat de imobilele amplasate în str. 

Mărășești nr. 5, nr. cad. 62558 și 62986;    

 

40. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și 

îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare;      

 

41. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 

municipiului Focșani revizuit – septembrie 2017;      

 

42. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

municipiului Focșani;     
 

43.       proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru implementarea 

proiectului „Arta în Spațiul Public” al municipiului Focșani privind remodelarea vizuală 

prin intervenții de expresie artistică, a unor clădiri din spațiul public al municipiului 

Focșani; 
 

44. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări 

 

1. Raportul Primarului municipiului Focșani 2016; 

 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dacă în legătură cu proiectele 

de pe ordinea de zi sunt discuții sau de adăugat proiecte !  

 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, 

stimați invitați, stimați tineri care faceți parte din Consiliul Local al Tinerilor din 

municipiul Focșani, stimați reprezentați ai mass-media locale și centrale, daţi-mi voie să 

mai dau citire câtorva proiecte de hotărâre care doresc să vină în completarea ordinii de 

zi.  

Sunt proiecte de hotărâre care au fost elaborate ca urmare a unor solicitări venite 

ulterior emiterii dispoziției de convocare a ședinței ordinare de astăzi, și este vorba de: 
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1.  proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Tăieri de arbori și 

pomi fructiferi și înlocuire cu specii ornamentale în municipiul Focșani”; 
  

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

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Lucrări de instalație 

hidranți incendiu la Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani”; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC 

Administrația Piețelor Focșani SA; 

  

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 33,25 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2017, Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 

pentru organizarea competiției internaționale de judo „Memorialul Aurel Câmpeanu” 

care se va desfășura în luna noiembrie 2017; 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 149/2015 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Refacere infrastructură strada Panduri Cartier Bahne, județul Vrancea”; 

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 6/2016 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Reabilitare și modernizare strada Revoluției, Aleea Sudului, Strada Cpt. Crețu Florin și 

strada Aleea Parc” din municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

 

7. proiect de hotărâre 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 obiectivul de investiții „Reabilitare și 

modernizare strada Revoluției, Aleea Sudului, Strada Cpt. Crețu Florin și strada Aleea 

Parc” din municipiul Focșani, județul Vrancea; 
 

La finalul ședinței Consiliului local, urmare a validării mandatelor consilierilor  

locali al tinerilor se va însuși prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Focșani 

procesul verbal pentru alegerea primarului, viceprimarului și a secretarului Consiliului 

local al tinerilor din municipiul Focșani”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ voiam să vă aduc la cunoștință că în aprilie 

anul acesta d-nul Primar a promovat un proiect de majorare a prețurilor la taxa de 

parcare. 

Noi, pe 10 octombrie am promovat un proiect de hotărâre prin care diminuam 

tarifele, de la 170 lei, la 120 lei, tarife de parcare. Am depus acest proiect. D-nul primar 

m-a asigurat că l-a afișat pe site, pentru dezbatere publică și marea surpriză, când am 

luat acest proiect, cine credeți că era inițiator, d-nul Primar Misăilă!. 

Deci, un proiect pe care noi l-am inițiat.  

Am proiectul, dacă vreți îl și vedeți, am inițiat scăderea prețurilor de la 170 lei la 

120 lei, pentru focșăneni și d-nul Primar Misăilă spune că este initiator!”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dvs. d-nule consilier …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„d-nule Primar, lăsați-mă să termin.  

Deci, asta știți cum este … știți proverbul acela, cine fură azi un ou, mâine va fura 

un bou. 

Mi se pare lipsă de fair-play, eleganță.  

Când cineva, din PNL, vine cu un proiect de micșorarea taxelor pentru parcare, 

dvs. să vi-l asumați și sunteți inițiatorul acestui proiect. Este urât, foarte urât !”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ați citit proiectul în integralitatea 

sa?…”  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„… am citit, m-am uitat aici să văd … inițiator 

proiect, Primar Cristi Valentin Misăilă, îl arat la toată lumea și vă arat și proiectul pe 

care l-am depus noi, cu număr de înregistrare, din partea PNL …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ …coincide cu ce ați scris dvs. și ce 

este în proiect ?... ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„… d-nule Primar, nu contează … coincide … 

de ce vreți să furați munca altora ? 

Dvs. în luna aprilie ați majorat prețurile și noi am venit să le scădem și acum vi-l 

asumați dvs. ca și proiect ? 

Este foarte bine dacă sunteți de acord, dar nu mai furați munca altora, nu degeaba 

se plâng și mulți colegi din PSD că le luați proiectele ! 

Haideți să fim corecți și vă trebuie un pic de fair-play. Deci, nu vă lăudați cu 

proiectele altora, vă rog eu frumos”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Președinte de ședință, am o 

rugăminte la dvs., faceți puțină ordine în Consiliul local, nu există ordine. 

Ce legătură avea această discuție cu proiectele care erau supuse dezbaterii ordinii 

de zi de astăzi! …”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„… am spus vreo minciună d-nule Primar ?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…nu ați spus nici o minciună …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„… dar avea legătură, că trebuia să fie pe 

ordinea de zi… ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dar nici un adevăr. Ați spus o 

dezinformare, cum faceți de fiecare dată că dezinformați publicul. 

Dacă citiți cu atenție, și invit pe toți cei prezenți și nu numai cei prezenți, ci și pe 

toți cei interesați, să citească proiectul de hotărâre care a fost supus dezbaterii publice în 

integralitatea sa și există doar un singur articol care cuprinde propunerea domnilor 
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consilieri PNL și nu am vrut să-mi pun semnătura lângă dumnealor, mi-am asumat-o și 

am considerat că este un răspuns la o solicitare.  

Dvs. nu ați venit cu un proiect de hotărâre. Dvs. ați venit cu o adresă prin care ați 

propus … nu există proiectul … în orice caz, o să facem în cazul acesta două proiecte 

… și mi se pare corect …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„…  trebuie făcut corect d-nule Primar … ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dar trebuie modificat Regulamentul 

o singură dată și făcută o singură dezbatere publică …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„… nu trebuie să vă asumați ceea ce nu este a 

dvs. 

Dvs. în aprilie ați mărit prețurile, noi vrem să le scădem acum …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…faceți politică în continuare. Haideți 

să facem administrație, să trecem la votarea proiectelor care sunt astăzi pe ordinea de zi, 

dacă vreți, dacă nu, continuăm discuția …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„… rugăminteamea este să faceți două proiecte. 

Care este al nostru, să fie al nostru. Nu vi-l asumați pentru că nu este al dvs. Dvs. ați 

mărit prețurile, noi vrem să le scădem…  ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… v-am luat jucăriile de la grădiniță, 

asta este”. 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „haideți să redevenim serioși   și 

să trecem la votarea ordinii de zi cu cele 7 proiecte pe care le-a mai suplimentat d-nul 

Primar”. 

 

Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se  aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

 

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

organizării unui concurs public de proiecte școlare intitulat „Mie-mi pasă! Las 

curat în urma mea”, pentru implicarea activă a cetățenilor în menținerea 

curățeniei municipiului Focșani; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „acest proiect sună frumos, ”Mie-mi pasă !.  

Este vorba de niște copii, este un concurs pentru copii, este lăudabilă această 

inițiativă, dar eu vreau să vă spun că, și aici vreau să mă refer la d-nul Primar …  

D-nule Primar, nu ați făcut nici un loc de joacă pentru copii. Copiii aceștia nu au 

unde să se joace. Toate sunt dărâmate, nu mai există absolut nimic. Dacă vă păsa atât de 

tare, pentru că este un proiect al dvs., trebuia să faceți măcar acum niște locuri de joacă. 

Ce vreți să faceți, să luați copiii să-i puneți la curățenie? 

Asta trebuie să facă angajatul Primariei, trebuie să facă nu? 
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Mă rog, este un concurs, este ok, dar gândiți-vă în primul rând la copii. Dăruiți 

copiilor locuri de joacă, așa ați promis în campania electorală”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 420. 

 

 

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

mandatelor consilierilor locali, declarați aleși la data de 16 octombrie 2017, pentru 

Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Focșani și declararea ca legal constituit 

al acestuia; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”vom ruga pe cei 21 de 

consilieri tineri, să poftească în față și să depună jurământul”. 

 

 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, dă citire 

jurământului şi fiecare consilier local pronunţă cuvântul „Jur” la auzul numelui său. 

 

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

există cineva dintre dvs. care împarte o altă credință să zic, o altă convingere religioasă!  

Nu”. 

 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, dă citire 

listei de consilieri locali tineri: 

 

1. Boboc Ioana Carla -  Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” - Jur; 

2. Pătrășcanu Mihail - Colegiul Naţional “Al. I. Cuza”- Jur; 

3. Matișan Rareș - Colegiul Naţional “ Unirea” - Jur; 

4. Holbea Andrei - Colegiul Naţional “ Unirea” - Jur; 

5. Agherghini Luciana Elena-   Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu” - Jur; 

6. Marin Luminița Cristina - Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu” Jur; 

7. Stoica Cristiana Anda - Colegiul Economic “Mihail    Kogălniceanu” - Jur; 

8.  Chiric Adelina Irina -  Liceul cu Program Sportiv - Jur; 

9.  Anghel Anna-Maria Francesca - Liceul Pedagogic “Spiru Haret” - Jur;   

10. Puescu Hrisos Tom - Liceul Pedagogic “Spiru Haret” - Jur;   

11. Carabă Marina Valentina- Liceul de Artă  “Gheorghe Tattarescu“ - Jur; 

12. Ordonanță Mihaela - Colegiul Tehnic “ Valeriu D. Cotea” - Jur; 

13. Stăruială Mădălina - Colegiul Tehnic “ Valeriu D. Cotea” - Jur; 

14. Damian Ioana - Colegiul Tehnic “Ion Mincu” - Jur;      

15. Vișan Andra - Colegiul Tehnic “Ion Mincu” - Jur;     

16. Gogu Mihaela Carmen - Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” - Jur; 

17. Mavru Tudorița Elena - Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” - Jur;  

18. Lungu Camelia Miruna- Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” - Jur;                                                                   

19. Iorgu Andrei Viorel - Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” - Jur;                                                                 

20. Măgureanu Constantin Bogdan- Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia” - Jur; 

21. Aldea-Ene Cezarina Mădălina – Liceul Tehnologic ”G.G. Longinescu” - Jur;.   
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  D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „vă rugăm 

să vă retrageţi împreună cu colegii mei să vă alegeți primarul, viceprimarul şi secretarul, 

după care să reveniți în sală și să continuăm”.  

 

 

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

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 421. 

 

 

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

completărilor și modificărilor anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

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

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ca și în ședințele trecute aș propune un  

amendament care ar fi, să se scoată din acest proiect inventarul de la CUP. 

Și tura trecută am propus acest amendament și vă spun de ce. 

Aceste bunuri supuse inventarierii vă spuneam în ședința trecută, au costat la 

vremea aceea foarte mulți bani cât pentru o garsonieră.  

Am aici un contract de vânzare-cumpărare din anul 2000. Vă rog frumos dacă 

puteți focusa, costă șase mii lei. Cursul BNR era, 2,6 lei dolarul și 2,47 lei Euro. Și vă 

citesc, contractul reprezintă vânzarea-cumpărarea unui apartament cu două camere, 

deci, în anul 2001.  

Și acum vreau să citesc câteva poziții.   

Întrerupător AEG pentru pompă, șapte mii lei, repet, apartamentul a costat șase  

mii lei. 

Pompă dozatoare cu diafragmă, doisprezece mii șapte sute douăzeci și cinci lei. 

Rezervor de dozare 200 litri PE, adică un butoi de plastic de 200 litri, șase mii  

patrusute treizeci și unu lei. 

Tablou general de distribuție, tablou de curent electric, cincisprezece mii  

patrusute douăzeci și patru lei.  

Deci, eu aș dori să se scoată din proiect această listă până la clarificarea acestui  

Inventar.  

Vă dați seama, a fost jaf ca în codru...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier, am înțeles  

punctul dvs. de vedere, le-ați mai repetat, nu vrem să le învățăm pe deasupra, nici nu 

cred că ne intereasează.  

Știu foarte clar și v-am spus și data trecută că acestea au fost printr-o finanțare ... 

banii nu au fost ai noștri, au fost controale, au fost verificări, dacă era o problemă cei în 

cauză ar fi răspuns, deci, nu cred că face obiectul interpelării dvs. 
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 Vă rog d-nule Primar dacă doriți să spuneți ceva. Din punctul meu de vedere nu 

cred că-și are locul această discuție...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ba își are locul d-nule Președinte. 

Ba își are loc discuția, pentru că nu trebuie să lăsăm să fie dezinformat totalmente  

publicul focșănean și toți locuitorii acestui municipiu și ai județului Vrancea. 

Este vorba de niște sume la care s-au reevaluat niște repere de inventar de-a 

lungul anilor. 

Dacă vă uitați, momentul dării în funcțiune a acestor repere pe care dvs. le-ați 

enumerat este anul 2001, 2002, așa cum bine ați precizat și dvs. 

Conform normelor contabile, aceste bunuri se supun reevaluării la o perioadă de 

timp. Reevaluări care au condus bineînțeles la o creștere și la o reactualizare a valorilor 

concomitent cu creșterea valorii de viață a acestor bunuri. 

Așa cum spunea și d-nul Președinte, toate aceste obiecte care sunt supuse casării 

și-au făcut durata de viață, au fost verificate și paraverificate de toate organele 

competente iar, faptul că invocați niște sume, într-adevăr dacă ne uităm și facem o 

comparație așa, groso-modo nu cred că ... și mie mi-ar ridica semne de întrebare. Dar 

sunt convins că la toate acestea s-ar fi sesizat de foarte mult timp. 

Este vorba de 15 ani de când acestea sunt puse în funcțiune și cred eu că au trecut 

multe organe de control și nu cred că avem noi ce să facem în acest moment.  

Dacă dvs. considerați că este oportun, este aici în sală și d-nul Director economic 

de la SC CUP SA Focșani. Dacă dumnealui vrea să mai adauge alte explicații la cele 

prezentate de mine, îl invit cu mare drag”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„proiectul de hotărâre practic, nu se referă doar la bunurile aflate în adminmistrarea SC 

CUP SA Focșani, ci și a celorlalte companii de utilități publice de pe raza municipiului 

Focșani. 

Observ că în acest proiect de hotărâre aveți o modificare de inventar și la o 

clădire aparținând tot domeniului public unde, își desfășoară activitatea o școală. Este 

practic o procedură conform tuturor reglementărilor în vigoare contabile și financiare și 

probabil și în anul următor, o să venim cu astfel de solicitări, pentru că în fiecare an la 

sfârșitul unui exercițiu financiar se efectuează ample operațiuni de inventariere. 

Faptul că SC CUP SA Focșani dar și celelalte companii vin în fața dvs. cu aceste 

solicitări este pentru simplul fapt că dvs. ca și Consiliu local ați dat spre utilizare aceste 

bunuri companiilor respective, pentru că toate aceste bunuri sunt ale dvs. iar ele nu pot 

fi scoase din inventarul public și trecute în inventarul privat al municipiului Focșani 

pentru a fi casate și valorificate decât prin această procedură. 

De-a lungul timpului, din 2004 și până în prezent, cât timp am fost și eu consilier 

la acest Consiliu local, acest subiect era un subiect foarte bine înțeles de consilierii 

locali și nu am avut niciodată o problemă în acest sens. 

Vreau să mai subliniez un lucru. După cum observați aici, sunt bunuri care au 

vechime foarte mare. Gândiți-vă că în 15 ani de zile, peste aceste  companii au trecut 

diferite organe de control, de la Curtea de Conturi, Ministerul de Finanțe, audituri 

externe și multe altele. Evident, că dacă ar fi avut vreo suspiciune legate de aceste 

bunuri probabil că astăzi nu am fi discutat despre ele în mod direct. 

Dacă aveți alte nelămuriri, vă stau la dispoziție”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „aici nu se contestă și eu nu contest că aceste 

obiecte, acest inventar, trebuie scoase și casate. Eu contest și atrag atenția asupra valorii 

exagerat de mari cu care au fost achiziționate.  

De aceea eu vă rog, să votăm acest amendament până se va face lumină. 

Poate d-nul Primar are dreptate, poate ele au fost reevaluate și poate valoarea lor 

reală la momentul cumpărării nu este aceasta dar, este ceva rău dacă ne lămurim!”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„valorile de inventar sunt cele aprobate de Consiliul local, se regăsesc și în inventarul 

bunurilor aflate la Primăria municipiului Focșani și repet încă odată, nu sunt achiziții ale 

companiei, sunt achiziții ale Consiliului local, noi doar le-am primit în administrare, 

acum ele nu mai sunt funcționale, despre asta-i vorba”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „mai întâi vreau să vă spun, nu că aș fi fost 

împotrivă, să vorbească d-nul Matișan dar, corect era ca să se supună la vot dacă i se dă 

cuvântul sau nu, pentru că, cu alte ocazii sunteți intransigent ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... acesta este apanajul meu, 

dacă vreau să ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... a, dacă vreți dvs....”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... bineînțeles ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... am înțeles, dacă dvs. vreți ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „...acesta este Regulamentul... ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... nu este așa Regulamentul, se supune la vot. 

Trecând mai departe, Grupul PNL, vreau să vă spun că ceea ce a prezentat 

colegul Bîrsan ... se crează niște suspiciuni, eu nu zic că este ceva care nu este în regulă 

dar, trebuiesc elucidate așa că noi o să ne abținem de la a vota acest proiect”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „am înțeles, supunem la vot  

amendamentul d-nului consilier Bîrsan”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bîrsan, și nu se adoptă cu 9 

voturi „pentru” și 12 ”împotrivă” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron, Valerica 

Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Irina-Anca Maria-Panaite,  și a d-nilor 

consilieri Mihai Nedelcu, Ionuț Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel 

Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu. 

  

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „voiam să aduc la cunoștința tuturor 

colegilor că deja noi ne asumăm niște atribuții pe care nu ar trebui să le facem și anume.  
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 Obligația noastră ca și consilieri locali este de a da votul sau de a nu-l da asupra 

proiectelor inițiate de către Primar și aparatul de specialitate. 

În momentul în care d-nul consilier Bîrsan, îmi cer scuze, dar discutăm clar, la 

proiectul care s-a discutat, amendează sau invocă faptul că au existat furturi la vremea 

respectivă, este un lucru grav ținând cont că acel inventar îl are și CUP-ul, îl avem și noi 

și aparatul de specialitate. Sunt convins că ... deci, repet, sunt convins sută la sută că și-a 

făcut datoria legală. Ei sunt aceia care pun ultima semnătură, inclusiv Secretarul 

municipiului Focșani, semnează pentru legalitatea acestui proiect. 

Aici vreau să accentuez faptul că noi, consilierii locali nu suntem puși să facem 

investigații, să căutăm ... și îmi pare rău pentru timpul pierdut al d-nului consilier, BNR-

uri din anul 2001, din 1990, din 1970, cât a fost un apartament sau nu. Nu, nu ... trebuie  

să înțelegem că nu acesta este scopul nostru aici. Votăm oportunitatea acestui proiect, în 

favoarea cetățeanului. O să ajungem la un moment dat să ne urmărim unii pe alții sau să 

ne căutăm și în buzunare când intrăm în Consiliul local”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dragi consilieri, vă anunț că 

fiecare consilier are dreptul la 2 minute, din păcate d-nule consilier timpul dvs. a expirat 

pentru acest proiect”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:  „unde scrie că avem 2 minute la dispoziție!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „în regulament. 

Haideți să facem așa, ca să nu mai fie alte discuții. Propun 2 minute, ca fiecare 

consilier să ia cuvântul. 

Cine este pentru? ...”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „... propuneți dvs.?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... da, eu ca președinte, da.”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, la cât de stufoase și 

voluminoase sunt proiectele, credeți dvs. că în 2 minute poate cineva să-și spună 

cuvântul sau să-și spună părerea!... ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... în primul rând ar trebui să 

discutăm pe subiect și să nu facem acuzații și atunci am avea timp”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Președinte ...”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „... d-nule consilier, am ridicat mâna și vă rog, ați 

vorbit.  

D-nule Președinte, am avut comisii de specialitate.  
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D-nule Bîrsan, nu v-am auzit ieri vorbind. Ce facem aici, teatru? 

D-nule Președinte, propuneți 2 minute, scrie în Regulament, limităm discuția la 2 

minute și vorbim.  

Ce facem, vorbim ca la școală! Nu suntem la școală aici. Suntem consilieri ai 

Consiliului local municipal”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „doriți să vă citesc și 

Regulamentul ca să fie clar! 

Data viitoare, clar!”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „cunoaștem foarte bine Regulamentul, dar când  

s-a pomenit numele meu, am dreptul la replică, conform Regulamentului, da! 

Conform Regulamentului am dreptul la replică.  

Și ședința o conduceți dvs. și nu d-nul Primar.”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „mai aveți 1 minut”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „nimeni nu a spus că aceste obiecte supuse 

inventarierii s-au furat. Nimeni nu a spus așa ceva.  

Suspiciunea este că s-au achiziționat cu sume exorbitant de mari la momentul 

respectiv. Și dacă aceste sume, sau ... ce este atât de grav să ne putem lămuri. Poate este 

o simplă suspiciune și rămâne la suspiciune, ce-i atât de grav să ne lămurim. 

Se scoate din proiectul ordinii de zi, da, și le votăm pe celelalte”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dvs. v-a picat amendamentul, 

nu știu de ce continuați!”. 

 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Costel Bîrsan, nefiind adoptat cu  13 voturi 

„pentru” și 8 ”abțineri” din partea d-nelor consilieri: Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai 

Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan.   

  

    

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

scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri 

inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „același amendament îl propun pentru scoaterea 

listei de inventariere în ceea ce privește CUP-ul”.  

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bîrsan, și nu se adoptă cu 9 

voturi „pentru” și 12 ”împotrivă” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron, Valerica 

Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Irina-Anca Maria-Panaite,  și a d-nilor 

consilieri Marius Iorga, Ionuț Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel 

Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu. 
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 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier Costel Bîrsan, nefiind adoptat cu  13  

”pentru” și 8 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier:  Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, 

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan.   

   

 

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

acordului pentru edificarea unui magazin mixt în municipiul Focșani, str. Cotești 

nr. 45, județul Vrancea, adiacent imobilului – casă și teren aferent, situat în str. 

Cotești nr. 43 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 423. 

 

 

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

închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în Focșani, zona str. Pictor 

Grigorescu – str. Panduri, care aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, 

în vederea amplasării unor construcții provizorii cu destinația de garaje; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „am mai discutat și ieri la ședință și vreau să-mi 

exprim punctul meu de vedere. 

Aici este vorba de 5 garaje care se vor muta. Având în vedere că fiecare garaj are 

undeva la douăzeci și opt mp. Și vor ocupa un total de o sută patruzeci mp. Eu consider 

că ar fi mai bine de amenajat o parcare pe această suprafață, unde vor intra probabil în 

jur de  cincisprezece mașini. 

Îmi pare rău pentru cei care au acele garaje, nu am nimic cu ei, nu cunosc pe 

nimeni, dar după cum știm cu toții, garajele sunt folosite de regulă ca și magazii și 

mașinile sunt parcate în fața garajelor”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu sunt de acord cu ceea ce spune d-nul 

Bîrsan. 

Faptul că Focșani-ul suferă de parcări, dar știu că aici este o problemă. Terenul 

este a unor persoane private și garajele sunt a altor persoane, și a reieșit un conflict între 

...  

Nu știu, noi credem că ar fi bine să se rezolve acest conflict. Practic se mută acele 

garaje după spațiul privat pe spațiul public. 

Dar eu rămân la ideea că d-nul Bîrsan are dreptate... trebuie făcut ... este o 

chestiune excepțională pentru a evita ... ”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „trebuie să subliniem următorul aspect. 

În această situație a acestor garaje este un conflict mai vechi. Primăria 

municipiului Focșani a restituit o proprietate pe care erau amplasate mai multe garaje, 

este vorba de aproximativ unsprezece garaje. 
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Au fost mai multe procese în instanță. Instanțele au emis hotărâri definitive și 

irevocabile și contradictorii.  

Iată aici este o mare problemă cu responsabilitatea magistraților dar, trecem peste 

acest aspect și s-a ajuns în situația în care, proprietarul era îndreptățit conform 

Constituției și legilor statului romîn, să dispună de proprietatea sa. Și-a îngrădit acel 

teren, iar deținătorii acelor garaje care aveau contract la momentul respectiv cu Primăria 

municipiului Focșani au obținut în instanță dreptul de a menține garajele pe acel teren. 

S-a ajuns în situația în care proprietarul a îngrădit terenul, le-a limitat accesul la 

garaje proprietarilor garajelor și am început să căutăm, să identificăm noi suprafețe unde 

să putem reloca aceste garaje. Dar, după îndelungi căutări am demolat câteva construcții 

fără autorizație și care nu prezentau un aspect plăcut zonei, și trebuie să subliniez faptul 

că, de fapt, că noi vom scoate la licitație aceste loturi, nu înseamnă că le relocăm, pentru 

că nu avem altă cale legală. 

Le scoatem la licitație, în eventualitatea în care se vor înscrie și alți pretendenți 

vor avea aceleași drepturi ca și cei care sunt deținători legali ai acelor garaje. Asta 

voiam să subliniez”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „după cum am spus și în ședința de comisie, trebuie 

să dezamorsăm acest conflict dar, așa cum am propus și ieri, vă propun și acum în plen,  

să ne aplecăm asupra acestor garaje și să luăm alte măsuri. 

Într-adevăr, în mandatul trecut s-a discutat despre garaje, și colegii mei care au 

fost în mandatul trecut cunosc acest lucru, și așa cum am văzut în anumite zone, se 

începe o reamenajare în anumite locuri, a anumitor locații în care sunt garaje și 

proprietarii acelor garaje au primit notificări să-și ridice garajele.  

Cred că ar trebui să ne gândim foarte bine ce facem cu aceste garaje. 

Într-adevăr, așa cum a spus și d-nul Bîrsan, un garaj ocupă mai mult de un loc de 

parcare, mult mai mult. Dacă nu  ar fi aceste garaje, cred că am ajuta mai mulți oameni 

să-și parcheze mașinile. Deci acum trebuie să votăm noi mai departe”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru” și 1 vot ”abținere” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 424 . 

 

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 252/2016 privind 

constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului local al municipiului Focșani 

pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor cu chirie din fondul 

locativ de stat, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată; 

 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 425. 
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Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele  cărora li se repartizează locuințe pentru tineri 

destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de priorități; 

 

D-na consilier Valerica Bojoaică: „rog să se consemneze în procesul verbal, că 

nu particip la vot”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru” și o neparticipare la vot din partea d-nei consilier Valerica Bojoaică, devenind 

hotărârea nr. 426. 

 

 

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

unui schimb de locuinţe ANL situate în localitatea Focșani, Cartierul Tineretului 

Sud, str. Ulmului nr. 7, bl. 7, ap. 2, respectiv în oraș Odobești, sat Unirea, str. 

Vintilă Petrescu – Vrancea nr. 3, bl. S4, ap. 7, solicitat de titularii contractelor de 

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

completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 427. 

 

 

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

schimbării repartiției pentru un număr de 2 familii în conformitate cu Legea 

locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea  nr.152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 428. 

 

 

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

execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate 

parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe 9 luni 2017, 

detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 429. 
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Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 5,50 mii lei  din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2017 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani în vederea desfășurării proiectului 

educațional „Totul pentru țara mea!” – In Memoriam Adrian Păunescu; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 430. 

 

 

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

alocării sumei de 8,65 mii lei  Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani 

pentru organizarea, în luna noiembrie 2017, a Festivalului Concurs Regional-

Interjudețean de Folclor al elevilor de liceu „Vrancea, plai de dor”;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 431. 

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Reparații capitale Fântână arteziană Primărie – Piața 

Unirii”;  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „este vorba de reparație capitală Fântâna 

arteziană Primărie – Piața Unirii. 

Stimați colegi, stimați focșăneni, această fântână arteziană, nu știu dacă are 3, 4, 5 

ani de când este făcută. Deci, este o fântână arteziană nouă. Consider că să aloci două 

miliarde două sute mii lei, mi se pare ... noi avem alte priorități, să alocăm atâția bani 

pentru o fântână arteziană nouă.  

Țineți cont că este o fântână arteziană nouă, are câțiva ani.  

A, că îi mai faci o reparație, mai pui cincizeci de milioane, o sută de milioane lei, 

dar două miliarde două sute mii lei, nu-i în regulă și vă spun ca să ... noi nu putem să 

votăm așa ceva, Grupul PNL. 

Deci, Focșani-ul are multe priorități.  

Păi ce faci, dacă începi să repari ce de abia ai construit, nu are cap sau sunt 

interese aici, ca să reparăm așa ... una, două, hai să reparăm. Dacă avea vreo 10 – 15 ani, 

da domnule, hai să o reparăm, este normal, cum este obeliscul acela”. 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „d-nule consilier, această fântână nu este 

stricată. Nu ați citit foarte bine proiectul, se fac câteva modificări de modernizare în 

primul rând...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... adică ...”.  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... adică ... nu sunt tehnician și nici 

mecanic, ca să vă explic, dar dacă citeați proiectul în aprofunzime vedeați că se vor 

pune niște lumini, se vor adăuga niște filtre speciale ca să nu se mai înverzească apa, 

pentru că se consumă mai mulți bani curățând fântâna de 2-3 ori pe lună decât să 
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folosim aceste filtre care sunt mult mai ieftine și fântâna va fi mult mai curată și mai 

frumoasă”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:   „de fapt asta a fost până acum 

așa, o fântână arteziană. Acum va fi în adevăratul sens al cuvântului o fântână 

arteziană”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Președinte, stimați colegi, eu sunt de 

acord să facem orice, să facem și turnul din Dubai, dar noi la ora actuală, Focșani-ul, are 

foarte multe nevoi. Nu asta era prioritate, să facem dintr-o fântână arteziană nouă să 

facem fântână cântătoare. 

Haideți să fim serioși, dacă vrem să cântăm, să vedem luminițe și cântătoare, ne 

ducem în altă parte. 

Deci, noi acum trebuie să facem ... că avem o grămadă de probleme. Nu avem 

parcuri, nu avem locuri de joacă pentru copii, nu avem străzi asfaltate, deci, nu asta era 

prioritate două miliarde două sute mii lei, nu se pot cheltui așa pe o fântână arteziană 

care este nouă, nu-i corect.  

Nu acuz pe nimeni, dar nu-i corect. Haideți să ne gândim la cetățenii orașului, 

pentru că nu asta era problema lor, fântâna arteziană din fața Primăriei, că nu-i 

cântătoare!”. 

 

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

„pentru” și 8 voturi ”abținere” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 432. 

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții 

”Amenajare teren de sport multifuncțional Școala Gimnazială Alexandru 

Vlahuță” Strada Aleea 1 Iunie nr. 6; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „avem în față un proiect, într-adevăr necesar, 

un teren de sport pentru copii, se cheltuie un milion patru sute mii lei, comparativ cu   

două miliarde două sute mii lei,  pentru fântâna cântătoare. 

 Într-adevăr, acesta este un proiect necesar, jos pălăria pentru copiii din Sud, este 

ok.  

De proiecte de acestea au nevoie focșănenii, nu! Nu de fântâni care sunt noi și pe 

care să le reparăm din nou ... ”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... îmi aduc aminte că mai 

devreme erați împotriva Liceului nr.1, să facă un ...”. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „... domnule, lăsați speech-urile ... că mă mai 

gândesc și la alte chestii. 

 Haideți să vedem ... fântâni acum, nu ne trebuie. Dvs. ați votat acum un obiectiv 

care nu este în regulă pentru focșăneni. 
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Asta da, este în regulă și-l vom vota”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „mă abțin să vă dau o replică”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 433. 

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de 

investiții: „Contorizare energie termică la baza practică alimentație publică și 

turism Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu”;  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „vreau să pun o întrebare tehnică acum.  

Acest bloc pentru alimentație publică și turism de la Colegiul Economic este 

conectat ... are centrală proprie sau este conectat la centrala publică?”. 

 

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

investițiilor:  „... la ENET”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „o întrebare tehnică am pus, are centrală 

proprie sau este la centrala publică, la ENET...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”dacă este vorba de contorizare ...”. 

  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... nu discut de contorizare... este la ENET, 

are centrală proprie ... ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”dacă este cineva care poate da 

un răspuns, d-nul Bogdan Bratu, dacă puteți să lămuriți această problemă”. 

 

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

investițiilor: „ momentan nu este conectat nici la ENET și nu are nici centrală proprie”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”păi, și care este perspectiva ...”. 

   

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

investițiilor: ”nu s-au încălzit până acum. În acest proiect se face contorizarea și 

branșamentul în sine, la ENET”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „este ok. Eu vă spun așa, dacă această clădire 

are centrală proprie, nu are nevoie de contor, asta era ideea. Dacă se conectează la 

ENET, atunci are nevoie de contor, este o chestie banală ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... are aprobarea noastră ...”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „... am înțeles, dar eu ... în condițiile în care el 

are centrală proprie, nu mai are nevoie de contor, nu mai are rost să mai cheltuim banii 

aceștia. Dacă se conectează la ENET, atunci da, este nevoie de contor. 

Tot nu am înțeles, unde se conectează această centrală!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”la ENET”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”dacă se conectează la ENET, este ok atunci”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”din start, dacă discutăm despre 

contorizare, înseamnă branșament la ENET SA, clar, una la mână. 

D-nule consilier, erați în mandatul trecut când noi aprobam sume pentru 

construcția acestui ... și știți foarte bine, țineți minte că am fost și cu dvs. acolo și cu 

ceilalți consilieri, la Colegiul Economic, la Hotelul de practică pe care-l au dumnealor, 

și știți foarte bine că nu aveau nici un fel de centrală și așa a rămas. Îl branșăm și vom 

monta un contor termic ...” 

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”nu m-am opus la așa ceva, am întrebat ...”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: ”vreau să-l contrazic pe colegul meu de bancă din 

stânga, să specific, că nu este neapărat necesar că dacă are centrală termică de 

apartament nu se poate pune contorizare pentru ENET, poate este mai ieftină energia 

termică de la ENET ... ”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ” ... cu siguranță”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 434. 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 336/2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitarea instalației de hidranți exteriori și a instalației de drencere corp 

clădire Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „să știți că am analizat cu mare atenție acest 

proiect. Deci, este un proiect necesar, însă, noi luna trecută am votat o sumă de un 

miliard două sute patruzeci și șapte mii lei  vechi, pentru acest proiect, astăzi, se alocă 

două miliarde două sute mii lei, deci, se dublează aproape suma. 

M-am uitat și eu să văd de ce se face într-o lună ... de odată se trece acul în partea 

cealaltă, și m-am uitat, ca de exemplu: cămin apometru, acesta este băgat acum, aproape 

trei sute milioane lei.  

Un cămin pentru apometru,  trei sute milioane lei! Dacă-ți faci un beci acasă, cred 

că, cu cincizeci de milioane lei l-ai făcut! 

Cămin apometru trei sute milioane lei! 
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D-nule Primar, este o cutie, dai trei sute milioane lei, nu vă gândiți, nu există nici 

un pic de bun simț tehnic aici? 

Cum să faci așa ceva! Eu nu zic că acest proiect nu este necesar, nu mai zic de 

celelalte! 

Rezervor de incendiu, crește valoarea de la șapte sute mii lei la un miliard lei, un 

rezervor incendiu! De odată cu  trei sute milioane lei. 

Grup pompare ... nu știu ... nu zic că sunt un specialist în chestia asta, dar chestia 

asta bate la ochi și  unui țăran!  

Să faci un cămin să dai trei sute milioane lei, o cutiuță în care pui un apometru!  

Dacă-i suflat cu aur costă mai puțin, că nu-ți trebuie decât un gram, atât! 

Nu, noi nu suntem de acord cu acest proiect! Nu avem cum să fim, pentru că 

înseamnă că ne batem joc de banii contribuabilului, de focșăneni. Nu ai cum să votezi 

așa ceva, nu ai voie să votezi așa ceva, ești descalificat total!”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „să pun și eu un pic de gaz pe foc. 

Mă uit un pic mai jos, generator care nu era prins acum o lună de zile, a fost prins  

acum, o sută șaptezeci și cinci milioane lei vechi.  

Acest generator în lipsa energiei electrice generează energie electrică pentru  

grupul de pompare.  

Deci, cumpărăm grup de pompare, cumpărăm generator! Dar de ce nu cumpărăm 

motopompă direct! 

Motopompa, are aceleași funcții, numai că a mai pus un generator în plus. 

Hai să nu cheltuim banii așa, că nu sunt ai noștri, băgăm mâna ... ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... d-nule consilier întrebați pe  

cei de la ISU dacă sunt de acord cu propunerea dvs! 

Trebuie grup de pompare. Au și ei regulile și regulamentele lor... ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... haideți că vă explic eu. 

Grupul de pompare este format dintr-un motor electric și  o pompă ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... din două ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... din două ce?...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... din două pompe ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu. Grup pompare este format din motor 

electric și pompă, grup pompare. Motorului  electric îi trebuie energie electrică. În 

momentul când nu mai este, pui în funcțiune generatorul da! Dar s-ar putea suplini 

aceste grupuri de pompare și acest generator cu o simplă motopompă ...”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... și motopompa cu ce  

funcționează?...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... cu benzină sau motorină ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... dacă funcționează cu aer, da, 

aveți dreptate, ne cerem scuze ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Președinte, stimați colegi, eu aș vrea să 

vă rog să retragem acest proiect, să-l mai analizăm, este poate un proiect de urgență, 

pentru că Liceul Cuza trebuie să fie în regulă din punct de vedere al autorizației ISU. 

Dar haideți să mai întârziem cu o lună, că nu se întâmplă nimic într-o lună, și să 

analizăm aceste prețuri, că mi se pare că sunt explozive așa, nu-i în regulă ! 

Vă rog frumos să picăm cu toții de acord, să scoatem acest proiect că nu ai cum, 

adică ... poate dvs. nu v-ați dat seama, eu l-am analizat și este ceva grotesc”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă l-ați fi analizat cu maximă atenție, 

ați fi constatat că este o adresă venită de la Colegiul Al.I.Cuza care a depășit procedurile 

de achiziții și nu a obținut nici o ofertă. Mai mult decât atât, proiectantul privind 

elaborarea acestui obiectiv de investiții  care este inperios necesar pentru că este vorba 

de siguranța a cel puțin nouăsute patruzeci de elevi care-și desfășoară cursurile în cadrul 

acestui colegiu, au venit și au constatat că mai trebuiesc și alte repere.  

Într-adevăr, și mie mi s-au părut niște sume cam mari, dar, au venit cu o ofertă și 

dacă noi contestăm ... veniți cu o altă ofertă, se poate reveni. 

Aceasta este oferta venită de la o firmă, nu știu de unde au găsit-o. Colegiul 

Național Al.I.Cuza a venit cu ea, este semnată, asumată de către prestator, 

echipamentele ofertate sunt omologate și certificate ISU, se asigură o garanție a acestor 

echipamente, nu înțeleg cum putem noi să influențăm neachiziția sau achiziția acestor 

echipamente. 

Conducerea colegiului va răspunde în situația în care a făcut cu rea intenție o 

achiziție cu prețuri mult mai mari decât prețurile de pe piață.  

Ce facem, blocăm o lună de zile ca  să nu poată să-și obțină autorizația de 

prevenire și stingere a incendiilor. Intrăm în iarnă și dumnealor nu vor mai putea să 

execute aceste lucrări și așa timpul este foarte întârziat. 

Dumnealor trebuia la sfârșitul lunii septembrie să aibă totul gata, dar, datorită 

birocrației și datorită unor avize care nu au fost obținute la timp, s-a ajuns la această 

întârziere.  

Primăria municipiului Focșani, toate unitățile școlare din municipiul Focșani și 

toate instituțiile subordonate Primăriei și Consiliului municipiului Focșani au fost 

verificate în această lună de către reprezentanții Inspectoratul Județean de Situații de 

Urgență, s-a făcut o listă de obiective urgente care trebuiesc realizate pentru a obține 

autorizații de prevenire și stingere a incendiilor, și dacă nu le vom obține vom fi în 

situația în care, chiar vom fi obligați să închidem aceste unități. 

Nu cred că este mai important un preț ... v-am spus, poate să răspundă cel care a 

făcut această achiziție decât ... este mai important să blocăm un proiect, decât să blocăm 

o unitate de învățământ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier, îmi pare rău, 

eu nu pot fi părtaș la un ... ferească Dumnezeu, la un alt Colectiv, indiferent cât ar costa 

aceste aparate.  

Nu răspundem noi, este problema lor, dar nu vreau să fiu părtaș pentru că nu am 

aprobat acest proiect.  

Ferească Dumnezeu se întâmplă o tragedie și după aceea eu să nu mai fiu om. 

Este problema dvs. dacă nu vreți să aprobați”. 

 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „în situații de  genul acesta, investițiile sunt făcute 

… banii sunt alocați către unitatea respectivă de învățământ care derulează investiția și 

și-o asumă în totalitate.  

De obicei o unitate de învățământ după ce primește anumite sume de bani și au 

investiții mai mari, imediat în anul următor au  Curtea de Conturi, s-a întâmplat așa la 

absolut toate unitățile de învățământ, care vin și cercetează aceste lucruri și cei care au 

făcut investiția își asumă.  

Nu suntem noi în măsură să spunem dacă un canal costă atât sau costă mai mult.  

Eu unul nu mă pricep și cred că nici d-nul Tănase nu se pricepe, a și recunoscut 

acest lucru. 

Cei care fac investiția și-o asumă și vor răspunde dacă o achiziționează la prețuri 

supraevaluate”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu nu sunt mare specialist pe domeniul acesta, 

dar vreau să vă spun în felul următor. Orice om are un bun simț tehnic. Deci, dacă ai 

bun simț tehnic, îți dai seama dacă ... nu poți să faci un căminuț de acela cu treisute 

milioane, că poți să faci o căsuță cu treisute milioane, nu!  

Este clar că nu este în regulă aici. Nu am ... nu acuz pe nimeni, credeți-mă! Eu 

vreau doar să evităm o greșeală. 

Ați văzut, ne cheamă colo, se duce colo, la DNA, la nu știu ce! Hai să evităm 

chestiile acestea! Nu este mai bine să le evităm! Pentru că ... vezi cifra aceea acolo în 

dreptul unui cămin ... trei sute milioane lei... ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... este într-adevăr mare, dar  

haideți să vedem după ce-l realizează ... ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... eu dacă votez asta, îmi cade mâna, vă spun  

sincer!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier, v-am spus care 

este motivul pentru care votez eu. Dvs. puteți vota sau nu.”. 

  

D-nul consilier Mihai Petruţ: „daca nu votează, să ne spună altă soluție d-nul  

Tănase, ce ar trebui să facem noi în situația asta! 

Ce ar trebui să facem noi acum! Noi nu votăm proiectul, dar noi, ce putem face!  

Să facem noi o evaluare la ce au nevoie liceele?”. 
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 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „stimați colegi, un bun gospodar își face iarna  

car și vara sanie!  

Păi, noi ne lăsăm pe ultima sută de fiecare dată, venim cu proiecte, în care 

suntem, cum se spune ca la ... deschis la mantinelă ... domnule  dacă nu le aprobăm știți, 

se face, se drege, se întâmplă! 

Nu este responsabilitatea noastră! Cei care nu au făcut la timp și nu au luat 

avizele, să răspundă.  

Noi nu putem ridica mâna să votăm un asemenea preț, având în vedere că orice 

greșeală ... greșești, cu 1, 2, 3 milioane, dar, măi frate, când greșești cu 1 miliard lei, 

deja îți ridică mari semne de întrebare. 

Nu puteți pune în cârca noastră acum ...  ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... am reținut ideea”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „am constatat, este o eroare, și trebuie să 

o clarificăm. 

În oferta societății comerciale, spune așa: total instalații de incendiu. Instalații 

splinker, instalații hidranți exteriori, grup pompare splinkere, generator, colegii mei de 

la tehnic cred că au făcut o greșeală. 

Rezervor de incendiu, de nouăzecoi și două mii lei care, rezervor de incendiu 

probabil, nu va fi suprateran, va fi subteran, da! Deci, acolo va fi nevoie de săpat și 

transport pământ, care costă cincisprezece mii șase sute lei să faci o groapă ca să îngropi 

un rezervor de aproximativ 100 mc. Care înseamnă 100 mii litri de apă. Pe urmă, spune 

drenaj groapă și umplutură de șaptemii cincii sute lei, cămin apometru șaptesute 

cincizeci lei în ofertă.  

Este șaptesute cincizeci lei în ofertă căminul! Este, săpat și transport pământ 

pentru a face groapa în care este îngropat rezervorul, rezervorul de 75 mc. sau cât au 

solicitat dumnealor. Aici în ofertă nu mai este prevăzut, dar este prevăzut în proiectul 

inițial de 75 mc.  

Este o tâmpenie pe care eu am sesizat-o de foarte mult timp pentru că ne obligă la 

toate instituțiile publice după noile Normative ISU, și aici ar trebui toți parlamentarii să 

ia atitudine, pentru că nu este posibil să facem ... să transformăm orașul într-un rezervor 

de apă în toate instituțiile publice. Ne cere la toate instituțiile. Inclusiv la Teatru, 

inclusiv peste tot. 

Ca să obținem autorizație de prevenire și stingere a incendiilor ne obligă să avem 

aceste rezervoare de apă. Când ar putea să spună foarte frumos, da, aveți hidranți în 

zona respectivă, dacă nu, montați hidranți și am fi scăpat de toate aceste cheltuieli. Din 

păcate, în zonă S.C. CUP S.A. nu poate să asigure acești hidranți și s-a ales varianta de a 

se monta acest rezervor de 75 mc. 

D-nule consilier, ca să îngropi 75 mc. faceți calculul cât pământ iese de acolo și 

cât trebuie transportat.  
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Deci, indicatorii aici ar trebui refăcuți din punctul meu de vedere și ar fi trebuit 

dusă această sumă de săpat și transport și dus pământ pe rezervorul de incendiu, nu pe 

grupul de pompare. 

Rezervorul de incendiu în hotărârea inițială, este prevăzut rezervor de incendiu de 

75 mc., cu șaptezeci și unu patrusute mii lei mii lei, la care se adaugă manopera privind 

săpatul și transportatul pământului și celelalte, drenaj groapă și umplutură. Deci, 

căminul pentru apometru este șaptesute cincizeci lei conform USR.”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da, este posibil ca d-nul Primar să aibă dreptate.  

Aceste rezervoare se îngroapă pentru a nu îngheța, pentru a nu fi deteriorate, dar, 

ne întoarcem un piculeț de unde am plecat, păi, de o lună de zile  aceste aspecte nu se 

puteau prevedea! O asemenea schimbare majoră de preț în 30 zile, mi se pare chiar trasă 

de păr. Și apoi apare un apometru optmii o sută cincizeci și unu lei. Optzeci și unu 

milioane lei un apometru, așa scrie aici, un apometru hidrant! Dacă o fi și aici o 

greșeală, este posibil, dar se teme așa de tare CUP-ul că dacă ia Liceul Cuza foc, 

cheltuie niște bani pe apă, sau are pierderi! 

Nu trebuia pus un asemenea apometru, nu-și are rostul!  

Dacă ia o casă foc, vai Doamne, trebuie să și plătească apa după ce a luat foc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, eu cred că toată lumea este de bună 

credință, eu nu neg acest aspect. 

Dar, este posibil să se fi întâmplat în felul următor: poate trebuia să se ajungă la 

suma aceata de două miliarde două sute lei și după aceea ei au început să completeze 

acolo fără a mai ține cont că ... este posibil. Și de asta trebuie reanalizată acest proiect.  

Eu zic, atenție mare la astfel de voturi și nu mă refer la dvs., dvs. vă asumați 

responsabilitatea dar, colegii! ”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „consider că dânșii ar trebui să mai vină cu 2 

oferte că, colegul Petruț chiar ne spunea să găsim o soluție! 

Este o singură ofertă da! Chiar în țara asta nu se mai găseau 2 ofertanți?”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „bănuiesc că lucrarea nu este efectuată. Lucrarea 

intră pe SEAP, acești indicatori sau prețurile astea pot ajunge la jumătate sau mai puțin.  

Haideți să nu facem noi acum filozofia banilor aceștia deci, toată lucrarea care se 

face, să știți că ... în multe școli s-a încercat de ISU și toată lucrarea care se face va intra 

pe SEAP și acolo nu vor fi, nu unul, vor fi ”n” ofertanți. 

La liceu nu cunosc domnii respectivi ... a făcut o ofertă, s-a pornit de la niște 

indicatori dar asta nu înseamnă că banii aceia toți se duc la ... pentru că intră pe SEAP”. 
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  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru” și 8 voturi ”abținere” din partea d-nelor consilier:  Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 435. 

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: 

„Implementare măsuri de securitate la incendiu la Grădinița cu program normal 

nr. 4”;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 436. 

 

 

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

actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli după 

încheierea contractului de achiziție publică pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Amenajare parc tematic pentru tinerii cicliști în zona de sud a 

municipiului Focșani”;  

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „vreau să vă spun că acesta este un proiect care 

merită să fie votat pentru focșăneni. 

Da, un milion douăsute cincizeci și patru mii lei ... este un proiect în care nu se 

aruncă bani. Deci, nu sunt suspiciuni că s-au făcut, că au venit ... da, ok, noi o să votăm 

acest proiect”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Președinte, dacă-mi permiteți. 

Așa cum se poate observa foarte limpede, vedeți că există și influențe negative, 

tocmai ce spunea d-nul consilier Radu Nițu, că, după ce se finalizează licitația de cele 

mai multe ori se ajunge la un preț mult mai mic decât cel estimat. 

Iată că este o reducere față de ceea ce s-a exprimat inițial cu ... de o sută patruzeci 

și trei mii șapte sute lei.  

Iar ... vreau să dau o veste focșănenilor că deja, începând de luni, dacă timpul va 

fi prielnic, vom demara lucrările la acest proiect în zona Sud din municipiul Focșani”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 437. 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 288/2015 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul Focșani, județul 

Vrancea”; 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „ aici am înțeles că este finanțare PNDL și 

foarte puțin de la buget.  

Eu am parcurs toate proiectele acestea, că mai urmează și altele, am văzut totuși 

că, comisioanele sau cota de participare a Primăriei, în unele locuri de 5%, în unele de 

3%, în altele de 1% adică, nu am înțeles de ce variază, nu există o constantă în acest 

sens. 

Aceasta-i observația pe care o spun ... nu zic acum că ar fi o ... dar, sunt 

suspiciuni în sensul acesta, de ce variază aceste comisioane ... degeaba râdeți, aici este 

vorba de bani publici. Deci, este vorba de banii cetățenilor, a românilor, pe care-i 

investesc în Focșani. Nu putem să luăm în derâdere ... ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... nu am luat-o în derâdere ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... d-nule Președinte, dvs. luați în derâdere, 

credeți-mă ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... mă gândeam că de când îl 

aveți pe d-nul Bîrsan vedeți numai suspiciuni ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... dvs. sunteți cu glumele, nu se fac glume cu 

banii oamenilor”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule Primar, doriți să-l 

lămuriți pe d-nul consilier!”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „atunci când au fost propuse Guvernului 

României, Ministerului Dezvoltării și Fondurilor Europene aceste proiecte, au avut la 

bază niște indicatori. Indicatori aprobați prin hotărâre. Iată, la această stradă este 

hotărâre din anul 2015. Așa a fost stabilit la momentrul respectiv. 

Ulterior, s-a contractat lucrări de elaborarea documentației tehnico-economice, a 

studiilor topo, geo, DALI-urilor, ș.a.m.d. În urma elaborării acestor studii s-a constatat 

de fapt că valoarea acestora este alta. 

Din valoarea indicatorilor tehnico-economici propuși Guvernului, dumnealor, 

onor Guvernul și îi mulțumim pe această cale, a alocat o anumită sumă. Diferența 

trebuie să o acoperim noi, până la concurența sumei stabilite prin aprobarea acestor 

studii de fezabilitate, DALI ș.a.m.d. 

Nu știm cum Ministerul a făcut aceste calcule și cum a alocat acele sume, că noi 

am cerut una și dumnealor ne-au dat alta, iar noi trebuie să ducem lucrarea până la capăt 

și trebuie să alocăm sume pentru a putea avea acoperite toate cheltuielile necesare 

penttru aceste realizări, a acestui obiectiv”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „când estimați că se vor începe aceste 

lucrări?”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „pentru str.Poligonului avem predate 

documentele DALI ș.a.m.d., toate documentele și se va trece la etapa a II-a, scoatere la 

licitație, proiectare și execuție.  

Proiectarea cu execuția care durează aproximativ 90 zile, proiectul în sine, dacă 

nu vom avea contestații după câștigarea licitației, se trece la faza de proiectare care 

durează aproximativ 35-45 de zile, în funcție de dimensiunea proiectului.  

Se vor scoate avizele, autorizația de construire și se trece la execuție.  

Eu sper ca la anul în luna mai cel târziu, să intrăm în lucru cu această stradă”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, când sărbătoriți 2 ani de când sunteți 

primar, credeți că începeți să lucrați, nu!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „nu, am început mai devreme, și vom 

începe mai devreme, spre deziluzia dvs.”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „văd că v-a molipsit, este un 

lucru bun”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „nu m-am așezat eu lângă colegii mei de la PNL, 

ne-ați așezat dvs. în bancă așa! Și suspiciunea nu se molipsește, suspiciunea vine din 

chibzuință.  

Cei care au votat o instalație de lumini care costă cinci mii Euro, și care ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... d-nule consilier, haideți să 

nu mai ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... și acum fac naveta ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ” vă rog să nu mai deviați de la 

subiect …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: ”... nici dvs. d-nule  Președinte ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”… eu mai pot”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 438. 
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Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre 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 strada Poligonului din 

municipiul Focșani”, județul Vrancea;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 439. 

 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre 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: Popa Șapcă, 

Teiului, George Coșbuc, Dornișoarei, Fundătura Dornișoarei, Ghinea Dorinel, 

Gheorghe Magheru din municipiul Focșani”, județul Vrancea;  

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-nule Primar, cum ați afirmat ieri în 

ședințele de comisii, că sunt consilieri de un an și jumătate degeaba, efectiv jignind 

colegii dvs., respectiv pe d-nul Președinte de ședință Mihai Nedelcu, d-na Cătălina Lupu 

care nu era prezentă, țin să vă precizez că la acest proiect, calupul acesta de străzi ... pe 

lângă acest calup de străzi se mai află o stradă uitată de lume și de administrația locală. 

Nu a fost asfaltată niciodată, și este vorba de str.Argeș, care este perpendiculară pe 

str.Borzești și paralelă cu Dornișoarei și respectiv U.Principatelor.  

 Nu înțeleg de ce acolo ... de ce această stradă nu poate fi luată în calcul în acest 

calup de străzi. 

 Puteți să-mi răspundeți, vă rog frumos!”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „în primul rând, la fel, trunchiați și 

dezinformați. 

Am spus foarte clar. Dacă nu cunoașteți Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului local, înseamnă că ați stat un an și jumătate degeaba consilieri 

aici, este cu totul altă nuanță. 

Doi, la mână. Str.Argeș urmează să intre mai întâi într-un program de reabilitare a 

conductelor de aducțiune apă și canalizare.  

Nu putem să facem asfaltare până când nu avem apă și canalizare care urmează a 

fi făcute prin Programul POIM al CUP.  

După ce va fi făcută acea lucrare, putem interveni pentru asfaltare”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „aceste lucrări de care vorbiți dvs. d-nule 

Primar, ne puteți spune când încep! 

 Dacă s-a depus vreo documentație în acest sens, există așa ceva!  
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 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „care lucrări?”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: ”ați spus mai devreme că, CUP-ul urmează 

să facă acolo tot felul de lucrări...”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... vă rog d-nule Director economic”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„pentru informarea Consiliului local al municipiului Focșani, în luna septembrie CUP 

SA a semnat cu Ministerul Dezvoltării unul dintre cele mai mari proiecte la nivel 

județean pe acest program operațional de infrastructură mare în valoare de peste 

douăsute cincizeci milioane Euro și este prins.  

O parte din acest proiect ... prevede și reabilitarea unor rețele de canalizare și apă 

de pe raza municipiului Focșani, printre care și această str.Argeș și nu numai. 

Suntem în faza de licitație publică pentru un pachet de obiective, deci suntem în 

derularea proiectului.  

Nu pot să vă spun cu exactitate data începerii lucrărilor pentru că nu s-a finalizat 

încă procedura de licitație și atunci v-aș dezinforma și nu doresc lucrul acesta”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pentru acest grup de străzi, țin să anunț 

pe toți consilierii locali și pe toți cei prezenți astăzi aici, că s-a semnat deja contractul de 

proiectare și execuție. Se lucrează în acest moment la elaborarea proiectului pentru 

reabilitarea acestor străzi, urmând ca în primăvară, dacă timpul ne va permite putem 

intra chiar și în decembrie, dar nu cred că mai avem timpul necesar și vremea nu ne mai 

permite, și nu vreau să creăm un disconfort cetățenilor din această zonă, dar cu 

siguranță, începând cu 15 martie toate aceste străzi vor intra în reabilitare”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „de vreo 25 de ani ... am auzit acum ce a spus 

d-nul Matișan, investiții de douăsute cincizeci milioane Euro, astea sunt niște sume 

colosale.  

De vreo 25 de ani tot aud că se face aeroport, că se face aia, că se face ailaltă ... 

d-nule Primar, dvs o să-l depășiți pe d-nul Oprișan, ascultați ce vă spun eu ... de regulă 

s-au dovedit a fi un fâs”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier, v-am rugat să 

vorbim la subiect ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... județul Vrancea este printre ultimele județe 

... dar de ce sunteți gelos pe d-nul Primar că poate să-l întreacă pe d-nul Oprișan, este 

vreo problemă!”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „țin să vă amintesc un singur lucru. Dvs. 

sunteți membru în Consiliul local, suneți consilier local al Consiliului local al 

municipiului Focșani.  

Consiliul local al municipiului Focșani deține o participație la capitalul social al 

SC CUP SA Focșani de 38%.  

Acționarul majoritar al CUP este Consiliul Județean Vrancea al cărui președinte 

este d-nul Președinte Marian Oprișan. Deci, realizarea este în totalitate a Consiliului 

Județean. 

Dar, să vă mai spun o chestiune, poate nu o știți. 

Autoritatea tutelară a CUP nu este nici Consiliul Județean și nici Consiliul local, 

este Asociația Intercomunitară formată din 43 de UAT-uri”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier Tănase, țin să 

vă rog și să insist să nu-i dați dreptate și să nu-i dați satisfacție d-nului Primar când a 

spus că cei care nu știu Regulamentul ș.a.m.d. sunt consilieri puțin mai degeaba pe aici! 

Vă rog eu frumos, vă rog să fim serioși! ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ați deviat de la subiect. Nu știu ce vreți să 

spuneți”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „este foarte bine că nu știți. Că 

fericiți sunt cei ...”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 440 . 

  

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre 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 „Modernizare și reabilitare drumuri locale în 

municipiul Focșani”, județul Vrancea; 

 

D-na consilier Alina Drumea: „aș vrea să fac un amendament aici ținând cont că 

la str.Gh.Asachi există și fundătura Gh.Asachi care nu a fost prinsă în acest tronson și aș 

vrea să fac un amendament. 

Ținând cont că finanțarea este de la bugetul de stat … de la bugetul local, îmi cer 

scuze. Este vorba de o porțiune de aproximativ cincizeci m., este paralelă cu Gh.Asachi.  

Nu a fost niciodată asfaltată … ”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... trebuie să vedem dacă aici nu avem 

indicatori pe de o parte.  

În al doilea rând, acest obiectiv așa cum este el definit cu cele 28 de străzi este 

deja prins pe lista de investiții care vor finanțate de către Ministerul Dezvoltării și nu 

putem interveni în modificarea titulaturii, în schimb putem lua ca și observație foarte 
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bună, amendamentul dvs. și să facem un alt proiect, să elaborăm o documentație 

necesară pentru a face în paralel, când se vor derula aceste lucrări să facem în paralel 

din buget propriu această fundătură. Este prin Ministerul Dezvoltării tot obiectivul. 

Noi când vom semna contractul vom semna strict pe aceste străzi dar aici se 

finanțează ...”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „proiectul 24 spune acest aspect, proiect de 

hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care 

nu se finanțează de la bugetul de stat și ați spus, prin Ministerul Dezvoltării dvs.! ”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da, foarte simplu. Deci, noi alocăm 

acum diferența de sume, așa cum am mai spus și la celălalt proiect de hotărâre alocăm 

sumele pentru a rotunji valoarea totală pentru a întregi suma generală rezultată în urma 

studiilor și ... ”. 

 

D-na consilier Alina Drumea: „… d- nule Primar, este vorba de cincizeci m. 

…”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... cincizeci m. ...”. 

 

D-na consilier Alina Drumea: „... este în vecinătatea ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu putem, nu ne dă voie ...”. 

 

D-na consilier Alina Drumea: „... aparține aceleiași străzi ...”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu ne dă voie hotărârea doamnă ... 

modificăm hotărârea de Guvern! ... o să o modificăm.  

După ce o modificăm o să venim cu un alt proiect de hotărâre pentru a o trece 

prin Consiliul local”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „eu aș propune totuși să facem 

un proiect pe ceea ce a spus colega noastră ...”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... am spus foarte clar, este o observație 

foarte pertinentă, vom ține cont de această observație, dar nu putem la acest proiect de 

hotărâre să ... eu cel puțin așa știu, că este o hotărâre de Guvern care s-a definit foarte 

clar obiectivul de investiții și nu putem veni cu alte amendamente.  
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Dacă venim cu alte amendamente nu o să ne fie semnat contractul de finanțare. 

Pentru că acesta este un act care este piesă la dosarul care va fi depus pe data de 30, luni 

la Ministerul Dezvoltării și Fondurilor Europene. 

Deci practic, nu se poate în acest moment, dar vom ține cont și vom face .,.,. vom 

aloca alți bani pentru ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… veniți cu proiect d-nule 

Tănase …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „...pentru că acum dvs. propuneți să 

intre în finanțare și această fundătură, va trebui în primul rând să spunem cu ce sumă!  

Ori, noi nu știm în acest moment suma pe care trebuie să o alocăm de la bugetul 

local pentru a finanța lucrările, până nu avem elaborate studiile de fezabilitate, studii 

topo, geo, DALI-uri și toate celelalte, nu putem aproba niște indicatori tehnico-

economici”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „eu voiam să întreb. Acesta este un buget mixt, 

nu! de la Ministerul Dezvoltării și de la bugetul local. Și noi nu putem să mărim, măcar 

de la bugetul local! dacă nu de la … să prindem acolo câțiva metri de … adică, mi se 

pare penibil … faci tot și lași acolo o bucată !”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este partea de cofinanțare a bugetului 

local la acest proiect, la acest contract de finanțare.  

Până nu avem documentații pentru segmentul acela, nu avem ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… haideți să facem un proiect în ședința din 

noiembrie. Facem un proiect special cu bani de la bugetul …”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... după ce vom avea indicatorii 

tehnico-economici, atunci vom putea face un proiect. 

Asta înseamnă că trebuie să inițieze Direcția de Investiții în primul rând o 

procedură de licitație, să facă o temă de proiectare ș.a.m.d. ... ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… cât durează treaba asta, din experiența 

dvs.?”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „durează 45 zile! 45 de zile durează 

numai licitația ... pentru licitația acestor proiecte, a acestor studii. 
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Pentru că avem o lege foarte bună, Legea achizițiilor publice, Legea nr.98/2016, 

care ne obligă să mergem pe aceste proceduri de licitație... ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „.,.. dvs. când credeți că se poate face, ca să 

știm și noi așa … vin oamenii aceia și spun … ne-au lăsat o bucată de asfalt acolo 

nefăcut …”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... cât mai repede, când se termină de 

...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… și când să le spunem la oameni, oamenii 

întreabă ? …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... v-am mai spus de atâtea ori, conform 

acestei legi, de la a iniția o temă de proiectare până la momentul în care punem în 

aplicare proiectul, 255 zile minim, dacă nu avem contestații ... ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… eu nu mai cred nimic, vă spun sincer …”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... păi nu credeți ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… anul trecut mi-ați spus că va fi gata 

str.U.Principatelor în vară și nici acum nu-i gata …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... va fi gata. Se lucrează ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… vă dați seama, de doi ani !”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „spre insatisfacția dvs. Se lucrează la 

str.U.Principatelor ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… să știți că chiar mă bucur că oamenii îmi 

spun, domnule, bine că se face …”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu se vede ...”. 

 

 



 39 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… dar, cam cât! vă dați seama, doi ani de zile, 

început de pe vremea d-nului Bacinschi … este o chestiune, un pic jenantă. Nu sunteți 

dvs. de vină, dar asta este.”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă spun sincer, mi-ar fi și jenă, să nu 

zic altfel ... 

D-nule consilier, ați fost 4 ani consilier local și știți foarte bine cum se inițiază un 

proiect, ce documente trebuiesc. Nu știu, ce urmăriți astăzi domnule? ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Viceprimar, mi se pare că sunteți un pic 

jenant, dacă vă e jenă !”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „d-nule Președinte, haideți să facem lucrurile 

cum ar trebui să fie făcute fiindcă acei cincizeci mp. cât sunt acolo, chiar nu puteau fi 

văzuți?  ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „să-i dau satisfacție colegului, cincizeci m.!  

D-nule Președinte, întrebarea mea totuși ar fi, de ce nu a fost prinsă de la bun  

început, această stradă, acest capăt! Că până la urmă cum spune toată lumea este scurtă  

și nu costa cine știe ce bănet! ”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 441. 

 

 

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

modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; 

 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am și eu un amendament la acest proiect, la : 

 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

 

- se suplimentează cu o sută nousprezece mii lei creditele bugetare și de 

angajament pentru obiectivul de investiții ” Tăieri de arbori și pomi fructiferi și 

înlocuirea cu specii ornamentale în Municipiul Focșani” ; 

 

- se diminuează cu șaizeci și patru, șaptezeci și șapte mii lei creditele 

bugetare și de angajament pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu energie 

electrică Atelier confecții metalice” ; 
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- se diminuează cu cincisprezece mii lei creditele bugetare și de angajament 

pentru obiectivul de investiții ”DTAC+PT amenajare loc de joacă Grădina Publică”. 

 

 

 

Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară 

 

- se suplimentează cu șaizeci și opt, șaptezeci și șapte mii lei creditele bugetare 

și de angajament pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de instalații hidranți incendiu la 

Căminul pentru persoane Vârstnice”. 

 

 

 

 Liceul Tehnologic G.G.Longinescu 

 

- se suplimentează cu douăzeci și șapte mii lei creditele bugetare și de  

angajament pentru achiziție sistem supraveghere video interior și exterior 1 buc. 

 

 

Primăria Focșani 

 

- se suplimentează cu o sută șaizeci mii  lei creditele bugetare și de angajament  

la capitolul bugetar ”Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

publice”, articolul bugetar ”Participare la capitalul social al societăților comerciale” ; 

 

-  se diminuează cu o sută nouăzeci și cincimii lei creditele bugetare și de  

angajament pentru obiectivul de investiții ”Contorizări scări de bloc aferente PT 30” ; 

 

- se diminuează cu cincizeci mii lei creditele bugetare și de angajament aferente  

obiectivului ”Documentație tehnico-economică pentru creșterea performanței energetice 

Bloc G2 Aleea Căminului” ; 

 

- se diminuează cu cincizeci mii lei creditele bugetare și de angajament  

aferente obiectivului ”Documentație tehnico-economică pentru creșterea performanței 

energetice Bloc Revoluției nr.17”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu depune la dosarul ședinței amendamentul în 

forma scrisă. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu nu am înțeles nimic din ce ne-a spus d-nul 

Viceprimar, v-aș ruga să ne traduceți un pic, chiar nu am înțeles nimic”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „în concluzie se vor face și 

locuri de joacă. Asta cred că vă …”. 
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D-nul consilier Ionuţ Filimon:  „exact ce a spus și colegul meu, haideți să  

explicați că, cu siguranță la această ședință sunt mai mulți cetățeni care se uită și chiar 

vor niște explicații de la ce a citit d-nul Viceprimar.  

Ne-a dat niște cifre, niște denumiri  ... lămuriți-ne în primul rând”.  
 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „haideți să-i dăm cuvântul d-nei 

Carmen Grosu și vă rog frumos să fiți atenți, nu vorbiți între voi, vă rog să fiți atenți”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „strigăm Bingo când terminăm, da!”. 

 
D-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică: „deci, așa cum  

am scris și în raport, utilizarea excedentului este ... rămâne la latitudinea Consiliului 

local.  

Excedentul reprezintă sumele rămase neutilizate din anii anteriori. 

La sfârșitul anului 2016 aveam un excedent de treizeci și două milioane lei. Din  

aceste treizeci și două milioane lei au fost repartizate pe investiții douăzeci și opt 

milioane cinci sute. 

Prin proiectul de hotărâre, inițiat de ordonatorul  principal de credite au fost 

propuse redistribuiri de sume între obiectivele de investiții deja aprobate. S-a ținut cont 

de stadiul fizic al lucrărilor precum și de solicitările Direcției de investiții cu privire la 

promovarea altor obiective de investiții. 

În ceea ce privește amendamentul făcut de d-nul Viceprimar, sunt la fel, 

redistribuiri de sume așa cum le-ați auzit, nu știu ce pot să spun mai mult, am auzit la fel 

ca și dvs.   ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „păi dacă sunt atât de importante aceste sume, 

realocarea, alocarea lor, de ce ne trezim noi chiar acum în timpul ședinței, să facem așa 

ceva. Nici măcar la ședința de ieri, că d-nul Primar face mereu referire la ședințele de 

comisii. 

Nici măcar în ședința de comisii nu s-a amintit așa ceva! ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule consilier Bîrsan, nu ați fost 

atent, îmi pare rău! Eu personal ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… s-au citit …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „le-am citit eu personal ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... d-nule Primar, îmi pare rău ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „le-am citit eu personal, nu ați fost atent 

...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Primar, admit, nu am fost atent ...”. 



 42 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ca de obicei la comisii, dvs. veniți 

doar să faceți act de prezență. Nu faceți aceste discuții care în mod normal ar trebui 

făcute în comisiile de specialitate nu în fața camerelor de luat vederi.  

Îmi pare rău, asta este, dar ... ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... d-nule Primar, dacă dvs. sunteți artist la 

finanțe, nu toată lumea este!  

Văd că vă bucurați când vă gratulez dar, nu toată lumea înțelege ce se spune și eu 

aș veni cu o propunere, aceste amendamente, pe care eu le consider destul de 

importante, să vină înainte cu 5 zile ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu mai este amendament ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... d-nule Primar, să veniți cu hotărâri, nu să  

veniți acum să ni le trântiți nouă, că au trecut pe lângă noi ca vântul știți! Și nimeni nu a 

înțeles nimic, poate dvs. ați înțeles, dar noi nu am înțeles.  

Ca atare, eu nu voi vota acest amendament și nici acest proiect”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu voiam să vă spun că nu văd nici o 

problemă, dar noi, pur și simplu nu am înțeles. Asta a fost singura problemă. 

Puneți-l pe d-nul viceprimar să citească mai cu intonație, a turuit acolo și nu am 

înțeles nimic ”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „eu mă așteptam ca d-nul consilier 

Tănase să-i mulțumească d-nei Carmen Grosu pentru lecția de economie pe care i-a 

predat-o ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „..,. nu a înțeles nimic …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... dar cred că rămâne repetent. Dar el 

oricum nu înțelege nimic, ce Dumnezeu!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „a fost sincer și onest, nu a 

mințit, nu a  înțeles din nou!”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:   „mulțumesc d-nei Carmen Grosu”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuț Mersoiu și se adoptă cu 20 

voturi „pentru” și 1 vot ”abținere” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Mersoiu și se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” și 1 vot ”abținere” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan,  devenind 

hotărârea nr. 442. 

 

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

aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017; 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am un amendament la acest proiect”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu : „avem și aici un amendament, o 

să vă rog să-l citiți clar d-nule Viceprimar”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „o să-l citesc cu punct și cu virgulă pentru d-nul 

Tănase. 

 

 La Bugetul local: 

 

- se suplimentează cu optsprezece mii lei bugetul Grădiniței nr.17  din care: 

paisprezece mii la articolul bugetar ”Lenjerie și accesorii de pat” și patru mii lei la 

articolul bugetar ”Alte obiecte de inventar”; 

 

-  se suplimentează cu douăzeci mii lei bugetul Grădiniței nr.18 la articolul 

Bugetar ”Alte obiecte de inventar”; 

 

-  se suplimentează cu șaptesprezece mii lei bugetul Grădiniței nr.23, din care: 

cinci mii lei la articolul bugetar ”Reparații curente” și doisprezece mii lei la articolul 

bugetar ”Alte obiecte de inventar”; 

 

-  se suplimentează cu două mii lei bugetul Școlii Gimnaziale nr.3 la articolul  

bugetar ”Alte obiecte de inventar”; 

 

- se suplimentează cu treizeci și trei mii lei bugetul Școlii Gimnaziale Anghel 

Saligny din care: șasptesprezece mii lei la articolul bugetar ”Alte bunuri și servicii 

pentru întreținere și funcționare” și șaisprezece mii lei la articolul bugetar ”Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii”; 

 

-   se suplimentează cu cincisprezece mii lei bugetul Colegiului Economic la  

articolul bugetar ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”; 

 

- se suplimentează cu suma de șaptesute cincizeci mii lei reprezentând  

subvenție acordată Teatrului municipal pentru Revelion 2018; 

 

- se suplimentează cu doisprezece mii lei bugetul Colegiului Tehnic Gh.Asachi 

la articolul bugetar ”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”; 
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- se diminuează cu suma de o sutășaptesprezece mii lei bugetul Primăriei la  

capitolul ”Autorități executive. Articolul bugetar ”Consultanță și expertiză”. 

 

 

Bugetul instituțiilor finanțate integral/parțial din venituri proprii 

 

La Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007: 

 

- Se suplimentează cu șaizeci și șase, cincizeci mii lei articolul bugetar ”Mașini,  

echipamente și mijloace de transport pentru achiziția unor mijloace fixe și anume: 

destratificator aer 1 buc. – unsprezece, cincizeci mii lei și sistem încălzire teren 1 buc. – 

cincizeci și cinci mii lei; 

 

- se diminuează cu suma de șaizeciși șase, cincizeci mii lei articolul bugetar  

”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu depune la dosarul ședinței amendamentul în 

forma scrisă. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „bănuiam că o să vorbiți d-nule 

consilier Bîrsan de banii care se suplimentează la Teatru în timpul Revelionului. 

Haideți să-l ascultăm pe d-nul consilier Costel Bîrsan”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „uite că ați ghicit, dar gura păcătosului adevăr 

grăiește. Știe dânsul ce știe! 

Păi, șaptesute cincizeci mii lei la Teatru! Mi se pare o sumă enormă, vorba 

cuiva...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... vă dădeați oameni de cultură, 

acum nu vă mai dați.”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ lăsați-mă acum, nu mă mai perturbați. 

Cu asemenea sumă faci o grădiniță de la fundație d-nule doctor! Mi se pare 

exagerată suma. 

Ca atare, eu nu voi vota acest amendament și nici acest proiect”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:   „să ne explice și nouă cineva ce înseamnă 

acești bani la Teatru, șaptesute cincizeci mii lei! 

Ce înseamnă! Pentru gaz metan, pentru cărbuni, cumpără fețe de masă, eu știu ... 

costume, să ne spună cineva, dacă se poate, dacă se știe.  

Am impresia că nu se știe ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... o să vă răspund în scris ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ înseamnă că dvs. nu știți încă dacă ne dați în 

scris. Credeam că știți, credeam că aceste proiecte trec și prin mâna dvs. ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... pierdem prea mult timp. Eu 

sunt ...”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „stimați focșăneni, d-nul Primar nu știe ce 

proiecte vin aici. Șaptesute cincizeci mii lei la Teatru, o grămadă de bani de care nu se 

știe ...”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „sunt multe repere și nu stăm 

acum să pierdem timp cu ele, o să le primiți în scris ”. 

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „domnule, este o sumă mare șaptesute cincizeci  

mii lei. Deci, măcar putea să spună cineva, domnule, la asta folosim banii aceștia.  

Cum să votăm noi așa ceva, Doamne ferește !”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „eu propun, să retragem acest proiect și toate 

amendamentele  să fie retrase și să fie trecute în integralitatea lor în proiectul următor, la 

ședința următoare, în așa fel lucrurile o să fie destul de clare”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-na Grosu, dacă doriți să-i 

lămurim puțin pe domnii consilieri”. 

 

D-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică: „cu privire la 

proiectul de hotărâre inițiat, deci în forma în care a fost inițiat. 

Dacă este retras, în proiect apar o serie de instituții de învățământ pentru care s-au 

propus virări de credite, astfel încât pe 7 noiembrie să-și poată acorda drepturile 

salariale aferente lunii octombrie care se încheie. 

Pe lângă astea, mai sunt virări între capitole bugetare pentru acoperirea unor 

cheltuieli cu bunuri și servicii la unitățile de învățământ vis-a-vis de măsuri impuse ISU, 

de achiziție de obiecte de inventar, de igienizare bloc alimentar și alte asemenea. 

Cum doriți ... ce să spun!”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „dacă-mi permiteți, d-na Grosu are dreptate, așa 

este, dar haideți să retragem atunci doar această sumă ... ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „eu voiam să spun doar atât, datorită faptului că 

nimeni nu poate să dea o explicație concretă cu șaptesute cincizeci mii lei ... eu acum 

stăteam și mă gândeam ce paranghelii se fac acolo pe la Teatru, că altfel nu există 

explicații, dacă nimeni nu știe să dea un răspuns ... înseamnă că este ceva ascuns ... 

petreceri pe acolo, paranghelii, habar nu am”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nul consilier Bîrsan nu a 

formulat un amendament, a fost o propunere”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „da domnule, o propunere sau un amendament 

cred că este același lucru. 

Vă rog să votați și amendamentul meu!  
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Repet, retragerea sumei de șaptesute cincizeci mii lei Teatrului. Acesta este un 

amendament”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule, nu putem, trebuia să 

aveți inițiativa asta înainte”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule doctor, cum mi-ați citit dvs. gândurile 

mai devreme, mă gândeam că sunteți la fel de perspicace și le citiți și de data asta”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „tocmai de aceea am votat asta 

înainte”. 

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuț Mersoiu și se adoptă cu 13 

voturi „pentru” și 8 vot ”abținere” din partea d-nelor consilieri:  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan 

Buzoi,    Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan.   

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Mersoiu și se adoptă cu 13 voturi 

„pentru” și 8 vot ”abținere” din partea d-nelor consilieri:  Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 443. 

 

D-nul consilier Radu Nițu: „ înseamnă că nu cunoaștem Regulamentul 

Consiliului local, Legea nr.215, odată ce este votată ordinea de zi, nu mai pot fi scoase. 

D-nule consilier, dacă aveam de scos din ordinea de zi trebuia la început, în rest 

este poezie ce spuneți dvs. și haideți să derulăm corect ordinea de zi”. 

 

 

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

aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focșani; 

 

D-na consilier Alina Drumea: „aș vrea să fac un amendament la secțiunea b la 

suma alocată către Direcția de Dezvoltare pentru cheltuielile estimative, sumă în valoare 

de cincisute douăzeci mii lei, propun prin amendament alocarea sumei de douăzeci mii 

lei pentru achiziționarea patinelor, astfel încât să beneficieze toți cetățenii de gratuitate 

la patinoar”. 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aș vrea să menționez faptul că în 

fiecare an cetățenii municipiului Focșani au beneficiat de patine gratis de la patinoar. 

Deci, orice persoană, copil, adult, adolescent, timp de o oră a putut închiria gratis, 

nu a putut închiria, a putut beneficia în mod gratuit de patine”. 

D-na consilier Alina Drumea: „dați-mi voie să vă contrazic. Am doi copii și 

merg în fiecare an cu ei la patinoar.  

Doar copiii care au propriile patine pot beneficia de gratuitatea patinoarului, care 

nu, închiriază cu 10 lei/oră o pereche de patine”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „am specificat, pentru o oră. Părerea 

mea, dacă am da gratuitate la nesfârșit, atunci, patinoarul ori ar trebui să-l facem pe 

toată suprafața Pieții Unirii ori nu-l mai facem pentru că ar veni... pentru că ar veni 

câțiva copii 20-30 de copii și ar ocupa tot patinoarul toată ziua. 

Deci, timp de 1 oră aveți gratuitate. Este corect 1 oră/zi!”. 

 

D-na consilier Alina Drumea: „d-nule Viceprimar, nu ar fi păcat să nu avem 

patinele noastre și să le folosească gratuit ! 

Gândiți-vă că se alocă totuși o sumă destul de mare. Cincisute douăzeci mii lei 

este echivalentul a cinci miliarde două sute lei vechi și mai menționez că în prima 

secțiune  sunt date fixe, treimii cincisute cincizeci pachete ori doisprezece lei/pachet. 

În secțiunea b, nu sunt date fixe … este o sumă pur și simplu unde nu este 

defalcată, nu spune exact acești cinci miliarde două sute unde se cheltuie”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă spun sincer că dacă ar fi fost un 

proiect inițiat de noi nu ar fi fost Grupul PNL cu siguranță de acord, ar fi spus că ce ne 

trebuie nouă patine.  

Eu mă gândesc, doar în colțul meu, părerea mea pur personală că, a ne încărca cu 

aceste patine într-o gestiune, este un lucru greșit. 

Gândiți-vă că la anul, aceste patine sau jumătate din ele se vor deteriora cu 

siguranță, se vor rupe, ori vor rugini ș.a.m.d. și atunci o să trebuiască să le înlocuim și 

cu siguranță la anul nu o să mai vreți să votați alte patine sau reparația lor ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Viceprimar spuneați că la anul patinele 

o să se strice, nu ! 

Dar eu vă întreb, carul vienez se va strica la anul! Șase care vieneze pe care se 

dau miliarde de lei, acelea se strică la anul? 

Sunt o grămadă de bani, miliarde de lei acolo, nu am cerut pentru noi ... dvs. 

v-ați dat cu patinele și ați luat bani, asta este altceva, dar noi ne gândim la toată lumea ... 

aia pentru Viceprimar poate este gratuită ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... aveți grijă ce spuneți ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „deci, din cinci miliarde și ceva, în afară de 

miliardul care este pentru pachete, acela este ok ... vă simțiți pe cai mari, vă simțiți că 

puteți să-i luați fața d-nului Oprișan, deci sunteți pe cai mari probabil, nu vă contrazic ... 

”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „... d-nule Președinte interziceți-i 

consilierului Tănase să mai vorbească despre Președintele Oprișan și alte lucruri care nu 

privesc această ședință”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „eu voiam să spun așa că din cinci miliarde 

două sute care se alocă pe acest proiect ... lăsați toate celelalte, din cinci miliarde care se 

alocă, sunt două sute mii lei pe care putem să le ... 20 mii lei pe care putem să le 

aruncăm să cumpărăm patine la copii să le dăm gratuit ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... am înțeles ideea. Supunem la 

vot amendamentul d-nei Drumea. Ce este în neregulă ... ”. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „este ok dar am vrut să mă conving. Nu credeți 

că este bine pentru copiii din Focșani...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... ba da, haideți să supunem la 

vot ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „..., văd că acum d-nul Primar s-a sucit, spunea 

că-i bine așa ... nu vreți să dați patine pentru copiii ... nu vă uitați așa la mine d-nule 

Primar că nu mă speriați”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:  „d-nule Președinte, d-nule Viceprimar Iorga, vă 

spun sincer că am mers de atâtea ori în parc și cu fetița și nu am primit nici o gratuitate, 

Cu siguranță dvs. ați primit în calitate de viceprimar, noi nu, a trebuit să plătim”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „cred că nu ați fost la ora care 

trebuie”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „am o rugăminte, la secțiunea b, în acest 

deviz estimativ privind cheltuielile necesare pentru organizarea sărbătorilor de iarnă, să 

ne indice ... nu știu, Direcția economică, d-nul Primar că văd că știe tot ce se întâmplă, 

cam ce ar înseamna  achiziția celor șase buc. car vienez, fast-food ...  

 Noi am găsit ca și ofertă pe internet aproximativ, trei mii – patru mii lei de 

exemplu, sunt convinsă că aici este vorba de mii de Euro dar, totuși pun o întrebare 

retorică, închirierea unui patinoar mobil. Câți bani se plătesc anual pe închirierea acestui 

patinoar și de ce nu am putea achiziționa noi, lucru care se va amortiza în 3-4 ani. 

 Un patinoar de exemplu, de aproximativ 1800 m. este douăsute cincizeci  mii 

Euro. Noi dăm în secțiunea b, cincisutedouăzeci mii lei, înseamnă o sută și ... treizeci de 

mii de Euro cam așa, da. 

 Pe figurine și alte decorațiuni, la fel, nu există sume. 

 Material vegetativ, transport, material de decor, materiale consumabile și 

materiale promoționale, spuneți-ne numărul de bucăți, spuneți-ne suma pe fiecare 

bucată în parte și efectiv, ce reprezintă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „am înțeles. 

Am o rugăminte la dvs., văd că acum nu sunteți de acord să le închiriem. Când 

am vrut să cumpărăm instalațiile de iluminat pentru tot orașul să se bucure totată lumea 

pentru sărbătorile astea, ați spus, ce ne trebuie. Acum sunteți în poziția care trebuie să 

cumpărăm. Că v-am spus atunci că vrem să achiziționăm noi, să aibă Primăria 

ornamentele, tot iluminatul ornamental, nu ați fost de acord.  

Hotărâți-vă, fiți consecvenți într-o direcție ... ”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „..,. dacă acest deviz s-a făcut ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... nu v-am dat cuvântul. Bun, 

acum îl aveți”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ideea este, cum în celelalte secțiuni este 

prețul pe bucată, numărul de bucăți, este de bun simț ca la această secțiune b, să fie 

asemenea. Nu este nimic ieșit din comun, ceea ce cerem, este vorba de ...”. 

 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”o să răspundem în scris 

întregului grup în termen de 30 zile tot ceea ce veți avea nevoie să … ”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: ”dacă tot vorbim de răspunsurile care 

parvin în 30 zile, interpelarea pe care am făcut-o în ședința trecută, mi-a venit o hârtie 

care nu are nici o legătură cu întrebarea pe care am adresat-o în ședința trecută. 

Era vorba de acea adresă către Poliția Locală, numărul de înregistrare, din data de 

... pe care d-nul Primar a trimis-o vis-a-vis de Centura municipiului Focșani ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”o să verificăm … asta se 

discută la punctul Diverse… ”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: ”... nu, ați spus dvs. de interpelare da, că 

îmi dați răspunsul în 30 zile... ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”la punctul Diverse, vom discuta 

ce problemă aveți dvs. …”. 

 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: ”... nu am nici o problemă. Spun doar 

punctual că, răspunsurile ce ne parvin în scris nu au nici o legătură cu ceea ce întrebăm 

în Consiliul local”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-nei consilier Alina Drumea și nu se adoptă cu 8 

voturi „pentru” și 13 ”abțineri ” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron, Valerica 

Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Irina-Anca Maria-Panaite,  și a d-nilor 

consilieri Marius Iorga, Ionuț Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel 

Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu, Mihai Nedelcu. 

 

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

amendamentul formulat de d-na consilier Alina Drumea și se adoptă cu 13 voturi 

„pentru” și 8 ”abțineri ” din partea d-nelor consilier:  Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 444. 
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 Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Piețelor Focșani 

SA pe anul 2017 și estimat pe următorii 2 ani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 445. 

 

 

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

majorării capitalului social al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focșani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 446. 

 

 

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

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

106/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 447. 

 

 

  Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru funcțiile publice, 

centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite și din cadrul Primăriei 

municipiului Focșani, din instituțiile subordonate (Direcția de Asistență Socială și 

Medicină Școlară Focșani, Poliția Locală a municipiului Focșani, Serviciul Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani); 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr.448. 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 419/2016 

privind înființarea Grupului de Lucru (GLL) la nivelul municipiului Focșani 

pentru elaborarea și implementarea planului  acțiune privind incluziunea 

cetățenilor români aparținând minorității rome; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 449. 
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   Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui consilier local pentru a face parte din consiliul consultativ al 

Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani; 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „din partea Grupului PSD propunem pe d-nul 

consilier Mihai Nedelcu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „vă rog să faceți propuneri  

pentru Comisia de numărare a voturilor”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „vreau să o propun pe d-na Alina Drumea care 

lucrează în domeniul sănătății ... nu, îmi retrag propunerea, mă scuzați”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „îl propun pe d-nul Daniel Ungureanu, pe d-nul 

Neculai Tănase și pe d-nul Costel Bîrsan”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „refuz”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „de ce domnule, până acum nu ați refuzat nimic”. 

Îl propun pe d-nul consilier Ionuț Filimon, că tot știe să numere bine”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „lăsați, vă mulțumesc, nu vreau domnule, 

vorbesc serios”. 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „puneți unul responsabil domnule”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „îl propun pe d-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”propun să mergem mai departe 

și apoi revenim”. 

 

  

  Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la S.C. 

Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „ am și eu un amendament : 

- la anexa nr.2, contract de mandat, la punctul 4.1, lit.a, plata unei remunerații  

constând într-o indemnizație fixă și o componență variabilă, conform contractului de 

mandat și legislației în vigoare, componența fixă este în cuantum de 20% din salariul 

brut al directorului. Corespunzător se va trece și la punctul 11, lit.a, valoarea 

indemnizației fixe lunare brute este de 20% din salariul brut al directorului”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „m-am uitat foarte bine cine face parte din 

această comisie, am văzut și cine a fost în comisia de examinare ca să spunem așa, totul 

este politic.  

Deci, oamenii, pe lângă faptul că este politic, cred că nu au văzut niciodată roșia 

la ea acasă și sunt oameni de asfalt aceștia, politici, ați înțeles, și noi nu putem să votăm 

așa ceva. Gen d-nul Primar, care nu a văzut asfaltul, acela cu găuri”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:   „iar nu suntem serioși”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule, mă jigniți foarte tare pentru 

că spuneți că eu nu am văzut roșia sau ce nu am văzut, asfaltul, nu înțeleg! 

Iar dvs. habar nu aveți ce trebuie discutat în acest proiect. 

În acest proiect se validează un raport de evaluare a unor membri într-un Consiliu 

de Administrație, care, vorbim despre o administrarea unei societăți comerciale, nu 

vorbim despre cum se face și cum se cultivă roșia.  

Sunteți în eroare d-nule consilier ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... sunteți în eroare ... nu ați citit ...”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu sunt în eroare ... le-am citit cap-

coadă, pentru că sunt un om responsabil și citesc”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „am și eu o curiozitate pentru că tot vorbim 

de banii cetățenilor.  

 Să-mi spuneți și mie d-nule Viceprimar Mersoiu, că ați citit amendamentul mai 

devreme ce înseamnă procentul acela din salariul directorului. ”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „indemnizația pe care o ia directorul. Adică din  

cea de cinci mii lei, 20% ...”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... suma...trebuie să știe cetățenii 

municipiului Focșani”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „o mie de lei doamnă. 20% din cinci mii de lei!”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „sunt consilier de un an și jumătate 

debeaba, așa că ... mulțumesc!”. 
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  D-nul consilier Costel Bîrsan: ”…cum spunea și d-nul Primar, proiectul de 

hotărâre se referă la persoane, nu la remunerarea lor. Noi vorbim aici despre bani sau 

despre evaluare”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-nului consilier Ionuț Mersoiu  și se adoptă cu 

13 voturi „pentru” și 8 ”abțineri ” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan. 

 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Mersoiu și se adoptă cu 13 voturi 

„pentru” și 8 ”abțineri ” din partea d-nelor consilier:  Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 450. 

 

  

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri privind numirea unuia sau mai multor administratori provizorii, 

până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în Consiliul de 

Administrație la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 451. 

 

 

Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri privind numirea a doi membri provizorii și declanșarea procedurii de 

selecție pentru doi membri în Consiliul de Administrație la PARKING FOCȘANI 

S.A.; 

 

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

comisie trebuie să facă parte trei reprezentați din instituția Primăriei, specialiști în 

resurse umane, care să facă parte din comisia pentru selecția dosarelor”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „propun pe d-na Baciu Micșunica, d-na Calotă  

Geta și d-na Buică Diana ”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”propun să mergem mai departe 

și apoi revenim”. 

 

 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 13/2017 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților 
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de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Focșani, pentru 

anul școlar 2017-2018;    

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 452. 

 

 

Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului consultării și informării publicului nr. 64257 din 07.09.2017 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în 

intravilan a suprafeței de 14000 mp și lotizare în vederea construirii de locuințe și 

dotări complementare” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. 

Zăbala, T 23, P 64/1, nr. cad. 58218, pe terenul în suprafață de 14000 mp; 

     

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 453. 

 

 

D-na consilier Alina Drumea, iese din sala de ședințe. 

 

 

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului consultării și informării publicului nr. 65689 din 13.09.2017 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru 

comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces 

auto și pietonal” generat de imobilele amplasate în str. Mărășești nr. 5, nr. cad. 

62558 și 62986;  

 

D-na consilier Lauriana Ailincuței: ”vă rog să luați act că eu nu particip la vot”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 454. 

 

 

Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 

pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a 

animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... la lit.a, alin.,5, spune așa: la propunerea 

Președintelui Asociației de proprietari/locatari, animalele de companie se vor înregistra 

la plata utilităților cheltuieli indirecte ș.a.m.d.  

La mine amendamentul este următorul: la propunerea Președintelui asociației de 

proprietari/locatari cu aprobarea a 50% plus 1 din locatarii unei scări de bloc ș.a.m.d.  

Adică, să nu uităm ... să aibă și ei acceptul”. 
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D-na consilier Alina Drumea, revine în sala de ședințe. 

 

 

Se supune la vot amendamentul d-nului consilier Neculai Tănase  și se adoptă cu 

21 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Neculai Tănase și se adoptă cu 21 voturi 

„pentru” , devenind hotărârea nr. 455. 

 

 

Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Focșani revizuit – 

septembrie 2017;    

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ mi-ați dat cuvântul se bucură și d-nul Nițu. 

Eu am citit cu mare atenție acest proiect, chiar cu mare atenție.  

D-nule Secretar, dacă-mi permiteți, putem să arătăm publicului cât de mare este 

acest proiect! 

Vă rog frumos, ridicați-l un pic. Are 370 sau 400 de pagini, celălalt are 420 

pagini.  

Și la acest proiect 41 și la 42, eu vreau să atrag atenția că noi nu suntem aici la 

Național Geografic, este foarte frumos proiectul, chiar instructiv, dar nu are de-a face cu 

un proiect de hotărâre, chiar m-am întrebat unde este hotărârea la acel proiect că nu se 

găsește.  

O altă chestiune pe care vreau să vă spun, are mai multe secțiuni.  

La transport marfă, cred că cineva a dat copy-paste la acest proiect și nu s-a uitat 

sau nu a citit cum trebuie. Face referire la Hotărârea nr.94/251 din data de 30 

septemberie, cu transportul de marfă de 3,5 to., a fost de mult acela, hotărârea este alta, 

este 396/2016.  

În această hotărâre nr.396, d-nul Primar spune, în cazuri excepționale care vor fi 

definite prin dispoziția Primarului municipiului Focșani, aceste autovehicule vor circula 

contra unei taxe. 

Dorec și eu să știu, din această dispoziție, ce autovehicule au voie să circule pe 

tronsoane care interzice circulația la peste 3,5 to., aș dori și eu această dispoziție. 

După aceea, tot la transport marfă printre punctele pozitive, aspectele pozitive și 

apar și aspecte negative. 

Un aspect negativ ar fi lipsa centurii ocolitoare care să prea fluxurile de 

autovehicule de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 to. 

Oameni buni, centura asta este de când hăul, nu are centură Focșani-ul? ...”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu are ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu are, dacă ziceți dvs. d-nule Primar ...”. 
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 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... nu are, este o rută ocolitoare...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... iată, nu are ...”. 

 

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

„pentru” și 8 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilieri:  Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 456. 

 

 

Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Focșani;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ați spus că ați băgat ambele 

discuții, de aceea v-am lăsat mai mult timp”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Președinte...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „...  spuneți d-nule consilier ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „noi am votat proiectul nr.41, acum supunem la 

vot proiectul nr.42...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... corect  ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... și ne-ați întrebat dacă avem de spus ceva, și 

eu am de spus ceva ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... da”. 

  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „acest proiect se numește prescurtat SIDU. 

La secțiunea infrastructură străzi investiții, nu sunt trecute perioadele de începere 

și terminare a lucrărilor. 

La compartiment dezinsecție, deratizare, ați văzut dvs. că s-au făcut deratizări 

vreodată în Focșani contra țânțarilor, ne-au pădidit țânțarii și din Africa, țânțarii Tigru... 

O altă problemă, la secțiunea CUP, într-o ședință trecută eu am susținut aici că la 

ploi abundente aceste ape pluviale se deversează direct în râul Putna.  

Și dvs. d-nule Primar și încă cineva ați susținut sus și tare că nu există așa ceva și 

nu este posibil.  

Vă citesc din proiectul dvs. d-nule Primar. 



 57 

Stația de epurare municipală a fost reabilitată și modernizată pentru flux de 2200 

litri/secundă. Influentul excedentar de ape pluviale rezultat în cazul precipitațiilor 

abundente, se stochează în bazinul de ape pluviale de unde, dacă este bazinul complet 

plin cantitatea excedentară este deversată direct pe canalul gravitațional și direct în râul 

Putna, scrie aici d-nule Primar ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... a fost epurată ...”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: ”d-nule Matișan, vă mai spun odată ce scrie aici.  

 Deci, influentul excedentar de ape pluviale rezultat în cazul precipitațiilor 

abundente se stochează în bazinul de ape pluviale de unde, dacă bazinul este plin, se 

deversează printr-un canal peste dig ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... pot trece prin stația de epurare ...”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... păi asta v-am spus și eu data trecută d-nule 

Primar ....”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... se epurează și pe urmă ...”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu, se epurează d-nule Primar, aici așa este 

scris, înseamnă că ați greșit proiectul, vă rog să-l refaceți.  

Ca atare, nu voi mai vota, mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier, timpul a 

expirat de mult, de acum o să vă pun cronometru”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am și eu un amendament la acest proiect. 

În cuprinsul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, punctul nr.16.1 contextul 

instituțional al procesului de implementare, monitorizare și evaluare de la paginile 404, 

405 se înlocuiește cu textul alăturat, motivat de faptul că la data întocmirii strategiei, la 

nivelul municipiului Focșani nu era înființată autoritatea urbană. 

La pagina 225 Capitolul spații de joacă pentru copii se modifică astfel: în prezent, 

există un număr de 9 locuri de joacă amplasate în cartierele municipiul Focșani.  

La ora actuală spațiile de joacă au echipamente în stare bună și foarte bună  fiind 

modernizate și reabilitate în perioada 2011 – 2016, după cum urmează:5 locuri de joacă 

în anul 2011, un loc de joacă în anul 2014, un loc de joacă în anul 2015 și 2 locuri de 

joacă în anul 2016  ”.  

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Ionuț Mersoiu, fiind adoptat cu 13 

voturi „pentru” şi 8 voturi „abţineri” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-

Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-

Alin Dobre,  Dan Buzoi şi Neculai Tănase, Costel Bîrsan. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier  Ionuț Mersoiu, fiind adoptat cu 13 voturi 

„pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin 

Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase și Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 457. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „constat cu stupoare că deși toată 

tevatura care se face în Consiliul local, se face ... că nu se face nimic în Focșani, că nu 

se face nimic pentru dezvoltare, că nu se face nimic pentru modernizare, acum 

consilierii locali ai PNL și d-nul Bîrsan UNPR sau ce o mai fi, că nu mai știe nici 

dumnealui pe unde este ... ”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... șef la PNL ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... șef, lider de grup PNL nu este de 

acord cu nici un fel de strategie, cu nici un fel de plan de modernizare. 

În afară de faptul că ați găsit două virgule acolo, aveți un alt obiectiv care trebuia 

introdus în acest plan de mobilitate urbană sau în această strategie integrată de 

dezvoltare urbană a municipiului? 

Sunt două documente esențiale și de bază fără de care nu putem să atragem 

fonduri europene și vă aduc la cunoștință faptul că avem douăzeci și nouă milioane de 

Euro alocați pentru municipiul Focșani prin Programul Operațional Regional 2014-

2020.  

Aceste două documente, repet, extrem de importante vor fi transmise Agenției de 

Dezvoltare Regională săptămâna viitoare pentru a fi verificate și aprobate de către 

această agenție. 

Nu cred că mai există alte comentarii decât faptul că se vrea  cu tot dinadinsul ca 

Focșani-ul să nu evolueze și spre dezamăgirea d-nilor consilieri PNL vă aduc la 

cunoștință faptul că noi ne vom duce până la capăt toate proiectele”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, d-nul Primar ...”.  

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „.,.. nu contează ce a făcut d-nul 

Primar ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu contează ce comentarii a făcut, dânsul are 

dreptul să vorbească cât dorește ...”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... d-nul Primar a explicat ceva  

...”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... da, dar a explicat greșit ...”.  
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... o să discutăm la diverse toate 

aceste probleme”.   

  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... d-nule Președinte, pot să strig și fără 

microfon.  

D-nul Primar duce în eroare opinia publică ... nu facem aici poliție politică ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... nu facem nici un fel de 

poliție politică. 

V-a expirat timpul, v-am lăsat peste timp, este suficient”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: ” ... d-nule Președinte, eu vă atrag atenția  că, ce 

faceți dvs. este un abuz, lăsați-mă să vorbesc ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... mulțumesc ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... nu punându-ne pumnul în gură credeți că 

rezolvați dvs. problemele. Și nu oricine vrea să vorbească ce dorește, aici recte este 

d-nul Primar  și dânsul să spună verzi și uscate și noi să-l credem, da! 

Haideți că trebuie combătut ! Uitați ce spune ...” . 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... d-nule consilier, suntem la 

proiectul nr.43 ... dacă nu, vă chem la ordine, vă rog frumos, avem alt proiect acum ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „d-nule Președinte, o hotărâre a Consiliului local 

este hotărâre nu foileton. Hotărârea pe care o aveți dvs. și l-am rugat pe d-nul Secretar 

să o ridice, este un foileton. Unde este hotărârea? Eu vă citesc din legea pe care o 

invocați dvs. 

Hotărârile adoptate de către Consiliul local sunt acte administrative adoptate în 

liniile competențelor legale pe care se crează, se modifică sau se sting raporturi de drept 

administrativ. 

Păi, nouă ne spune acolo cum iau foc pădurile, cum au loc incendii! 

Asta este o hotărâre competentă !...   ” . 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ ... nu domnule, vă lămurește  

...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... nu ne lămurește domnule.  

O hotărâre trebuie să fie concisă, la obiect și pe înțelesul tuturor”. 

 

  

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

constituirea unei comisii pentru implementarea proiectului „Arta în Spațiul 

Public” al municipiului Focșani privind remodelarea vizuală prin intervenții de 

expresie artistică, a unor clădiri din spațiul public al municipiului Focșani; 

 



 60 

 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „aș vrea să fac un amendament. 

Stabilirea unui termen de maxim 2 luni în care ... va trebui să identifice clădirile  

din municipiul Focșani. Că acolo specifică termenul în care comisia va trebui să ...  ”. 

 

D-nul consilier  Radu Nițu:  „d-nule Președinte în raport și în proiect spune că 

trebuie să alegem trei consilieri pentru a face parte din juriul respectiv. 

Grupul nostru propune pe d-nul consilier Mihai Nedelcu și d-na consilier Cătălina 

Lupu”. 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „Grupul consilierilor PNL propune pe  

d-na Laura Mihaela Ciocoeaş”.   

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „lăsăm aparatul tehnic să scrie 

propunerile, mergem mai departe și revenim și cu amendamentul dvs. d-nă consilier 

Laura Mihaela Ciocoeaş”. 

 

 

Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în 

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

completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 458. 

 

 

D-nul consilier  Radu Nițu: „d-nule Președinte, v-aș ruga, pentru că elevii  ... 

deja este foarte târziu și mai avem puțină treabă, să le dăm posibilitatea să se ducă acasă 

să învețe”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „corect.  

Sunteți de acord cu toții!”. 

 

Consilierii sunt de acord să se revină la însușirea procesului verbal cu rezultatul 

votării pentru funcția de Primar, Viceprimar și Secretar al Consiliului Local al Tinerilor. 

 

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

să citiți procesul verbal cu rezultatul votului pentru funcția de Primar, Viceprimar și 

Secretar ”. 

 

Se dă citire procesului-verbal a Comisiei electorale centrale a municipiului 

Focşani, pentru alegerea primarului, viceprimarului şi secretarului al Consiliului Local 

al Tinerilor din municipiul Focşani. 
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Pentru aceste funcţii au candidat următorii consilieri locali tineri :  

- Pătrăşcanu Mihail 

- Agherghini Luciana-Elena 

- Carabă Marina Valentina 

- Holbea Andrei 

- Matișan Rareș 

- Anghel Anna-Maria Francesca  

- Marin Luminița Cristina  

În urma votului liber exprimat a celor 21 consilieri locali tineri, s-au obţinut  

următoarele rezultate: 

- Carabă Marina Valentina   - 15 voturi - funcția de Primar 

- Pătrăşcanu  Mihail              - 12 voturi - funcția de Viceprimar 

- Matișan Rareș     -   9 voturi - funcția de Secretar 

- Holbea Andrei      -   8 voturi 

- Marin Luminița Cristina                  -   8 voturi 

- Anghel Anna-Maria Francesca        -   6 voturi 

- Agherghini Luciana-Elena   -   5 voturi 

 

Pentru funcţia de primar, a fost aleasă Carabă Marina Valentina, cu un număr de 

15 voturi, pentru funcţia de viceprimar au fost ales: Pătrășcanu Mihail cu un număr de 

12 voturi  şi pentru funcția de secretar Matișan Rareș cu un număr de 9 voturi. 

 

 Consilierii locali își însușesc procesul-verbal, fiind adoptată Hotărârea nr. 459. 

 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dragi elevi, dați-mi voie să vă felicit. 

 D-ra Primar al tinerilor, să știți că nu este o misiune ușoară dar o misiune care vă 

onorează și ne bucurăm că iată se mai schimbă un pic trend-ul în Focșani, avem și o 

reprezentantă a sexului frumos în calitate de Primar. De ce nu.  

La următorul mandat, nu am nimic împotrivă, depinde de cine va intra în cursă. 

Important este să înțelegeți că ceea ce se întâmplă aici, ceea ce se discută, ceea ce se 

dezbate, se face tocmai ca voi tinerii să aveți asigurat un viitor mai bun.  

Și când spun acest lucru mă refer la toate proiectele care, deși, unele dintre ele 

sunt contestate, așa este în politică ... voi nu cred că faceți politică, faceți politica 

învățatului cel mai bine, nu ... mă bucur pentru asta. 

Vă felicit încă odată pentru voturi, mă bucur că sunteți într-un număr atât de 

mare. 

M-aș bucura ca de astăzi înainte, când timpul vă permite, bineînțeles și nu aveți 

alte activități școlare sau extrașcolare să veniți să participați, să căpătați experiență, mai 

ales la aceste ședințe care, vedeți sunt destul de energice și de antrenante să le denumim 

... aprinse. Nu vreau să mergem pe chestiuni că sunt aprinse, este punctul de vedere al 

fiecăruia, asta este politica, unii o confundă cu administrația și ar trebui să facem 

administrație și nu politică dar, în continuare noi ne vedem de drumul nostru și ne 

ducem până la capăt obiectivele. 

 Așa, că sper ca și dvs. să aveți o platformă program pe care să o duceți până la 

capăt. 

Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! 

Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte consilierilor, vă invit!”. 
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 D-ra  Primar Carabă Marina Valentina: „aș vrea în primul rând să mulțumesc 

foarte mult Primăriei municipiului Focșani și îmi doresc din tot sufletul ca echipa mea 

să-mi fie alături până la sfârșitul mandatului și sper ca împreună, alături de ei să ducem 

la capăt toate proiectele pe care ni le-am propus și să facem ceva pentru tinerii din 

municipiul Focșani., 

Vă mulțumesc!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ați vorbit ca un adevărat politician, vă 

felicit. 

Încă odată felicitări! 

Felicitări d-nule Secretar, sper că nu au fost acolo ceva influențe politice, din alte 

sectoare. 

Este, și ne face onoare și este o mândrie a municipiului Focșani și d-nul Rareș 

Matișan care, printre altele este și premiant național la Olimpiada de matematică dacă 

nu mă înșel ... olimpic ... a fratele ... oricum are cu ce se mândri fostul nostru coleg, 

actualmente Director economic, d-nul Bogdan-Emilian Matișan. 

Vă mulțumesc!”. 

 

 

Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții: „Tăieri de arbori și pomi fructiferi și înlocuire cu specii 

ornamentale în municipiul Focșani”; 

   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ acestă acțiune, acest proiect este salutar din 

punctul nostru de vedere însă am făcut un calcul și vine cam patrusute lei pe arbore. 

Ținând cont că manopera este asigurată de Direcția de Dezvoltare ... greșesc ... 

tocmai asta ... dar ar trebui să discutăm. Patrrusute lei pare cam mult pentru un arbore. 

 În condițiile în care nu ai manoperă, nu știu ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... este vorba despre un proiect elaborat 

de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice în care dumnealor au dat aceste 

sume. 

Mai mult decât atât, sunt anumite categorii de arbori care nu pot fi extrași, tăiați 

de către Direcția de Dezvoltare și pentru acele lucrări va trebui contractată o firmă 

specializată. 

Arborii pe care îi pot dumnealor extrage prin manoperă conform legislației în 

vigoare este până la o înălțime de 2 m. 

Ce depășește înălțimea de 2 m., trebuie să fie tăiați cu o firmă specializată în 

tăieri de arbori. Iar tot materialul lemnos care va rezulta din tăierea acestor arbori va fi 

valorificat la Direcția de Dezvoltare, mai exact pentru realizarea încălzirii la serele 

municipiului Focșani”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 460. 
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Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții: „Lucrări de instalație hidranți incendiu la Căminul 

pentru Persoane Vârstnice Focșani”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 461. 

 

   

Se prezintă punctul 47 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării capitalului social al SC Administrația Piețelor Focșani SA; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „ eu nu sunt de acord cu această majorare. 

Este vorba de un miliard șase sute milioane vechi, dacă am înțeles eu bine. 3 

Funcționează bine Piața și așa cum este acum. Nu cred că ar fi necesar să o 

modernizăm. 

Știți dvs. cum este, avem alte priorități. Eu zic să ne mai gândim ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „... gândiți-vă”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule consilier Bîrsan, vă întreb și eu 

așa, de curiozitate, când ați fost ultima dată la piață? ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „nu în fiecare zi, de trei zile”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ați stat vreodată, de curiozitate, în 

calitate de consilier ... dați-mi voie să-mi duc ideea până la capăt și apoi vă răspund ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... d-nule Primar am fost, și cu sensurile unice 

pe care le-ați făcut dvs. acolo numai ambuteiaje avem ... ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... este părerea dvs. ... în momentul în 

care șoferii vor vedea exact ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... ce trebuie domnule, revoltă ... vreți să vină 

să clacsoneze prin centrul pieții ca să luați măsuri! ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este o reglementare stabilită de către o 

societate specializată care a elaborat un studiu de trafic, dacă vorbim de ceea ce 

înseamnă sensurile unice.  

Pe de altă parte vreau să vă spun că am avut încă de la începutul mandatului meu, 

mari discuții cu toți cei care-și desfășoară activitatea, comercializează produse agricole 

și nu numai în Piața Moldovei și au invocat diverse probleme care apar, mai ales în ceea 

ce privește depozitarea mărfurilor, în ceea ce privește modul în care se comercializează, 

se expun aceste mărfuri și din acest moptiv am ajuns la concluzia că trebuie să facem o 

piață modernă. O piață care să corespundă tuturor cerințelor. 
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Sunt foarte mulți cetățeni care merg acolo la piață și caută foarte mult timp un loc 

de parcare, sunt foarte mulți cetățeni care evită să mai meargă în piață tocmai din acest 

motiv și pentru faptul că multe din produse probabil nu sunt expuse sau supuse vânzării 

în condiții optime așa cum și-ar dori fiecare cetățean. 

Dacă dvs. considerați că nu este o prioritate pentru dvs., este problema dvs. 

Eu consider că este o prioritate a municipiului să avem o piață modernă”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „ d-nule Primar, în ceea ce privește Piața, noi am 

mai avut niște discuții și am fost de acord cu dvs., aduceți-vă aminte, da! 

Concepția mea și viziunea mea asupra Focșani-ului a rămas la fel, nu coincide cu 

a dvs., regret, asta este. Dar acești bani, un miliard șase sute milioane, este vorba doar 

de studiu de fezabilitate, nicidecum de o îmbunătățire. Să nu-i ducem în eroare pe 

cetățeni că, cu acești bani noi vom face nu știu ce trăznăi pe acolo. 

Deci, cu acești bani, doar un studiu de fezabilitate.  

Sigur că trebuie făcut, sunt de acord cu dvs. piața trebuie să fie modernă, să 

corespundă cerințelor unui oraș modern dar, acum este momentul?...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... pentru că durează foarte mult și sunt 

niște etape care trebuiesc parcurse. 

Prima etapă este elaborarea acestui studiu de fezabilitate să vedem care este 

soluția optimă de modernizare a acestei piețe. 

Apropos, care ar fi momentul! Care ar fi momentul din punctul dvs.de vedere ?”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „ haideți să ne ocupăm întâi de grădinițe, de 

străzi, de școli ...”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Bîrsan, grădinițele și școlile 

sunt toate ... în afară de trei, nu avem alte probleme în ceea ce privește alimentarea ...”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... merg copiii cu sticluța de apă în ghiozdănaș 

pentru că nu au bani pentru apa pe care o beau ... știți asta d-nule Primar? 

Vin de acasă cu sticluța de apă, haideți să ne ocupăm de grădinițe ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „există sursă de apă la fiecare 

grădiniță”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 462. 

 

 

Se prezintă punctul 48 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 33,25 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2017, Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 pentru organizarea competiției 

internaționale de judo „Memorialul Aurel Câmpeanu” care se va desfășura în luna 

noiembrie 2017; 

   

 



 65 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 463. 

 

 

Se prezintă punctul 49 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 149/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere 

infrastructură strada Panduri Cartier Bahne, județul Vrancea”; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „ ca de obicei totul pleacă de la bani. 

Mă gândeam că deja m-ați ghicit, dar de data asta ați greșit. 

La Hotărârea nr.149/2015 era alocată pentru această stradă un milion optsute 

patruzeci și nouă mii lei noi, acum se alocă două milioane cinci sute  douăzeci și șapte 

mii lei. 

Iarăși, aceiași poveste, o să o mai întîlnim la viitorul proiect presupun, o diferență 

extraordinar de mare. Unde este greșeala? 

De ce prima dată se face un studiu care relevează un anumit preț și după aceea 

noi ne trezim că trebuie cheltuiți alți bani. Asta nu am înțeles niciodată. Deși dacă mă 

uit pe acest tabel văd că de exemplu, la obținere de avize, comisioane de la zece mii lei 

a crescut la douăzeci și trei mii lei, o creștere extraordinar de mare. 

Diverse și neprevăzute, de la optzeci si trei mii lei la o sută doisprezece mii lei 

deci, de la optsute treizeci și șapte de milioane la un miliard o sută doisprezece 

milioane. 

Păi, dacă proiectul este atât de bine făcut, uitați-vă și la proiect și la inginerie, 

cincizeci de mii lei a fost și se solicită o sută unsprezece mii lei. 

Păi dacă avem un proiectant atât de bun, plătit atât de bine credeți că este cazul să 

se dea atâția bani la neprevăzute! Bașca, acest domn proiectant mai are și asistență 

tehnică și diriginte de șantier, care la fel costă o grămadă de bani și la fel s-au alocat 

sume suplimentare. 

Aici nu am înțeles eu și nu o să înțeleg niciodată cum Dumnezeu înainte s-au 

făcut atâtea calcule, studii de fezabilitate și au fost ok și de odată nu mai sunt bune, nu 

mai sunt corecte”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule Bratu dacă doriți să-l 

lămuriți pe d-nul Bîrsan și pe toată lumea”. 

 

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

investițiilor: „ în anul 2015 când s-a propus această hotărâre de consiliu local, suma a 

fost estimată pe baza cheltuielilor ... pe baza lucrărilor precedente. Acum, s-a făcut un 

studiu, s-a făcut un proiect, un DALI care include și studiul topo și studiul geo. În urma 

acestui studiu au rezultat aceste valori. 

Diferența pe care ați văzut-o dvs. la obținere avize, comisioane vine în principal 

din comisioanele pe care le plătim către ISC, Casa constructorilor, sunt niște comisioane 

fixe în procent din valoarea de construcții montaj. Tot din valoarea de construcții montaj 

vin și diversele și neprevăzutele. 

După cum vedeți studiile topo și geo au fost estimate la cincimii lei și realizate cu 

patrumii patrusute șaizeci. 
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În proiectare și inginerie sunt incluse și viza verificatorului de proiect și celelalte 

autorizări care se obțin de la specialiști care vizează acest proiect  ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „acest obiectiv de investiții este deja 

într-o fază înaintată de elaborare a proiectului, deja faza DALI a fost finalizată.  

Urmează a fi scos la licitație acest proiect și bineînțeles ca de obicei  în urma 

licitațiilor indicatorii propuși au fost sub sumele maximale. Adjudecatarul licitației 

totdeauna a oferit o sumă mult mai mică sau mai mică, nu mult mai mică decât 

indicatorii propuși, pentru că asta înseamnă licitație. 

Acestea au fost sumele care au rezultat din calcule. Mai mult decât de atât, dacă 

vă uitați ... v-ați uitat numai la cheltuielile care nu se materializează în construcții 

montaj. Dar haideți să ne uităm la construcții montaj să vedeți că au crescut cu 

aproximativ cincisute cincizeci mii lei valorile construcțiilor și montajului, pentru că  

m-am deplasat pe teren cu proiectantul și am discutat și am stabilit că mai trebuiesc 

incluse și alte lucrări care inițial nu au fost luate în calcul.  

Dar văd că vorbesc la pereți, pentru că d-nul consilier căruia îi dau o explicație nu 

este atent și nu mai vorbesc. 

Sunteți foarte consecvent în ceea ce discutăm!”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „eu vreau să vă spun d-nule Primar, ați fost 

convingător și s-ar putea să vă votăm, nu a fost degeaba”.  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 464. 

 

 

Se prezintă punctul 50 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 6/2016 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare 

strada Revoluției, Aleea Sudului, Strada Cpt. Crețu Florin și strada Aleea Parc” 

din municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „eu  l-aș ruga pe d-nul Primar, și la proiectul 

acesta să fie convingător, cum s-a trecut de la trei milioane și ceva, la opt milioane 

jumătate. Deci, trebuie să faceți eforturi mari, e diferență mare”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pentru că atunci când am fost din nou 

pe teren cu proiectanții am constatat că inițial nu au fost avute în vedere anumite 

suprafețe de parcări și zone care fac parte din aceste străzi ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ ... și nu au putut să spună ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... dar scrie în raport. Suprafața inițială 

... dacă vedeți aici avem pe fiecare în parte, pentru care s-a  propus realizarea ...  

Avem total suprafață propusă a fi reabilitată, numai pentru ... citiți raportul și 

aveți informațiile în scris ... vreți să le luăm pe fiecare în parte să le citim, să le detaliem 

... ”. 
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D-nul consilier  Neculai Tănase: „... din păcate acestea sunt niște proiecte pe 

care le-ați adus pe ultima sută de metri... ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... da, le-am adus pe ultima sută de 

metri pentru că au fost gata ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... de asta vă spun ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... pe final ... după ce s-a făcut 

convocarea acestei ședințe.  

Sunt obiective care vor fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

și care vor trebui depuse, aceste proiecte, luni, la Guvern, la Ministerul Dezvoltării și 

aceste hotărâri fac parte integrantă din documentația care va trebui să o ducem, să o 

depunem la Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „revenind la aceiași situație. 

Deci, dacă la proiectul precedent hotărârea Consiliului local era din 2015, asta 

este din luna iunie 2016. Deci, un an și ceva de zile constat că eroarea, cum a spus d-nul 

Bratu de la investiții, este o eroare de 5-10%! 

Acum, noi trebuie să votăm ca străzile din municipiul Focșani să fie moderne, să 

fie bine făcute dar, chiar cu orice preț! 

Adică, de la suma inițială de anul trecut până la suma asta, este aproape de trei 

ori. Păi, înseamnă că noi făceam de trei ori mai multe străzi decât erau trecute aici. 

D-nul Primar spune că s-au greșit că nu s-au măsurat nu știu ce străzi, păi, pentru 

ce plătim studii de fezabilitate, topo și ce Dumnezeu mai plătim!...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... au fost făcute din birou ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... d-nule Primar, asta nu este treaba mea și nici  

a noastră. Atunci, ce încredere mai avem noi ... 

   Dacă la Hotărârea Consiliului local din anul 2016 au fost făcute din birou și noi 

le-am votat înseamnă că avem o problemă. 

Și dacă măsurătorile s-au greșit, să admitem că s-au greșit și sunt făcute din birou, 

păi, explicați-mi cum Dumnezeu ... proiectare și inginerie de la cincizeci și șapte mii lei 

la o sută optzeci și opt mii lei!...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... este procent din valoarea totală ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... nu d-nule Primar, dar munca este aceiași, 

lăsați procentul. Munca este aceiași. 

Diverse și neprevăzute, de la o sută patruzeci și patru de mii la treisute nouăzeci 

și șase de mii, la patru sute! 

Asistență tehnică proiectant, de la douăzeci și opt de mii la o sută unsprezece mii 

... 

D-nule Primar, s-au scumpit roșiile în piață, apropos de ce se spunea mai înainte 

de roșii. Trebuie să încărcăm prețurile atât de mult și să închidem ochii! 
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Studii topo, studii geo și nu mai știu eu ce, douăzeci cinci de mii treisprezece lei, 

chipiurile, aici au scăzut, mă și mir de ce! 

Încă odată vă spun, sunt prețuri de aproape trei ori mai mari, nu este normal așa. 

Nu putem scuza o greșeală cu o asemenea abatere, de aproape trei ori mai mari. Cu bani 

aceștia, unii spun că domnule și așa sunt bani de la Guvern sau de la U.E., hai să ne 

batem joc de ei dacă nu sunt ai noștri. Poate cu acești bani facem de trei ori mai multe 

străzi ... ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... iar sunteți în eroare ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... da domnule, ca de obicei”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pentru că nu citiți d-nule consilier 

Bîrsan. 

Haideți să vă dau un exemplu, să vă spun foarte clar. 

Prin Hotărârea Consiliului local nr.6/18 ianuarie 2016 s-a luat în calcul o 

suprafață de douăzeci și trei mii cinci sute mp. Dacă facem un total la suprafețele care 

au rezultat în urma efectuării acestor expertize, acestor lucrări de DALI ș.a.m.d. 

suprafața este de trei ori mai mare. Și haideți să le luăm să le calculăm. 

Pentru str.Revoluției ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... sunteți sigur că nu s-a greșit din nou sau nu 

s-a făcut din birou!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule, dacă a făcut-o proiectantul cu 

care am fost pe teren, a făcut-o greșit, măsurătorile le avem, avem schițe, avem tot ce 

trebuie.  

Numai la str.Revoluției față de opt mii patrusute cât s-a luat în calcul la Hotărârea 

nr.6/18 ianuarie 2016, au fost opt mii patru sute de metri, la măsurători, a rezultat o 

suprafață propusă a se reabilita de șaisprezece mii cincisute douăzeci și nouă mp., 

dublu. 

La Aleea Sudului, a fost luat în calcul patrumii șase sute de mp. și a rezultat la 

măsurători cincimii șapte sute douăzeci de mp. 

La str.Cpt.Crețu Florin, a rezultat cincisprezece mii mp. a fi reabilitați față de  ... 

nu regăsesc acum aici suprafața dar o să o găsesc și vă spun imediat. 

Sunt suprafețe care au fost ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... poate așa este cum spuneți dvs., s-au măsurat 

greșit ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu s-au măsurat greșit ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... dar ce vină avem noi ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu s-au măsurat greșit, au fost date  

din evidențele pe care le aveau colegii nostri.  
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Pentru că trebuie să vă mai spun ceva, municipiul Focșani până anul acesta nu a 

avut cărți funciare decât pe anumite obiective și imobile care fac parte din domeniul 

public și privat al municipiului. 

Anul acesta, mai exact acum trei săptămâni am semnat un contract care, iarăși am 

fost cântat prin presă că eu fac afaceri ... eu nici nu am știut cine a venit la licitație și 

chiar nu mă interesează cine vine la licitație, important este să facă acel obiectiv. Am 

semnat un contract în valoare de  cincisute cincizeci de mii lei pentru a  se realiza tot ce 

înseamnă cadastru și cărți funciare la tot ceea ce are în inventarul domeniului public și 

privat municipiul Focșani. 

Hărțile pe care le aveau colegii noștri sunt hărți foarte vechi. Nu există un 

cadastru. Dacă aveam un cadastru puteam să spun, da domnule, str.Cpt.Crețu Florin are 

atâta suprafață de carosabil, atâta suprafață de spațiu verde, atâta suprafață de trotuare, 

atâta lungime de borduri ș.a.m.d. Neexistând așa ceva, s-a făcut o estimare care ulterior 

a mers și s-a făcut o evaluare tehnică pe teren, cu studii studii topo, studii geo ș.a.m.d., 

ridicări topo.  

Păi, când fac ridicarea topo atunci văd exact ce suprafață am supusă lucrărilor ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... d-nule Primar și în Hotărârea de Consiliu 

local de anul trecut s-au plătit studii topo de douăzeci și cinci de mii ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu, erau indicatori propuși...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... păi, și atunci dacă s-au făcut studii topo păi 

ce, acela a măsurat cu pasul? Sunt mijloace moderne de măsurare ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu a măsurat cu pasul, a măsurat cu 

teodolitul ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... s-a făcut un caz că nu s-au putut măsura...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... tocmai că s-a estimat studii topo și 

geo de douăzeci și cinci mii lei prin Hotărârea nr.6/2016 și s-a realizat în valoare de 

treisprezece mii patrusute patruzeci și șapte. Acum sunt valorile reale în urma 

contractului derulat cu firma care a elaborat proiectarea și DALI-urile pe zona 

respectivă. Ce este așa de greu de înțeles! 

Există niște etape, vreți odată să veniți să vă fac o lecție de ce înseamnă etape 

privind investițiile pe aceste domenii? ...  ”. 

  

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... mă gândeam că vreți să îmi dați o lecție de 

topografie dar, cred că trebuie să vă dau eu dvs.”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „veniți și discutăm pe ce înseamnă 

administrație dacă vreți într-adevăr și ca să nu mai puneți asemenea întrebări care nu-și 

au rostul. 

Dacă nu citiți măcar un raport și nu înțelegeți un raport, chiar dacă îl citiți 

probabil nu îl înțelegeți. Îmi pare rău!”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „l-am citit și înțeleg. Și înțeleg și printre 

cuvinte”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu înțelegeți, dacă ați fi înțeles nu ați fi 

întrebat”. 

 

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

„pentru” și 8 voturi ”abținere” din partea d-nelor consilieri:  Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 465. 

 

.   

Se prezintă punctul 51 al ordinii de zi: proiect de hotărâre 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 

obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Revoluției, Aleea 

Sudului, Strada Cpt. Crețu Florin și strada Aleea Parc” din municipiul Focșani, 

județul Vrancea; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, și 2 voturi ”abținere” din partea  d-nilor consilieri: Claudiu-Alin Dobre, Costel 

Bîrsan, devenind hotărârea nr. 466 .     

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „luăm o pauză de cinci minute”. 

 

Consilierii revin în sală după pauză. 

 

Se revine la proiectele cu buletine de vot. 

 

 

  Se revine la punctul 33 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui consilier local pentru a face parte din consiliul consultativ al 

Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani; 

   

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „comisia de numărare a voturilor și-a  

îndeplinit sarcinile. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu            18            3            - 

  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru” devenind hotărârea nr. 467.  
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 Se revine la punctul 36 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri privind numirea a doi membri provizorii și declanșarea procedurii de 

selecție pentru doi membri în Consiliul de Administrație la PARKING FOCȘANI 

S.A.; 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „comisia constată următoarele: 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-na Micșunica Baciu – președinte     15            -            6 

D-na Geta Calotă – membru  15   -   6 

D-na Diana Buică – membru  15   -   6 

 

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

„pentru” și 8 voturii „abțineri” din partea d-nelor consilieri:  Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,    

Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 468.  

 

 

  Se revine la punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea unei comisii pentru implementarea proiectului „Arta în Spațiul 

Public” al municipiului Focșani privind remodelarea vizuală prin intervenții de 

expresie artistică, a unor clădiri din spațiul public al municipiului Focșani; 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „comisia constată următoarele: 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu        21            -            - 

D-na consilier Cătălina Lupu     21   -   - 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş  21   -   - 

 

 

Se supune la vot amendamentul d-nei consilier Laura Mihaela Ciocoeaş, se 

adoptă cu 21 voturi „pentru”.   

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

amendamentul formulat de d-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş, fiind adoptat cu 21 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 469.  
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu prezintă  Secţiunea a II a – 

rapoarte, informări, al ordinii de zi:  

 

 

1.  Raportul Primarului municipiului Focșani 2016; 

 

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

raportul a fost elaborat, este foarte amplu, a fost transmis în format electronic bănuiesc, 

către toți consilierii. 

Dacă sunt întrebări pe marginea acestui raport! ”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „ d-nule Primar am văzut că ați făcut un raport 

destul de stufos, felicitări. 

Eu am să înmânez reprezentanților mass-media și colegilor noștri un raport a 

inactivității dvs. fiindcă din ce ați promis în campanie, nu ați făcut absolut nimic. 

Deja a trecut un an și jumătate dacă nu mai bine de când sunteți Primar și din 

păcate, ceea ce ați promis nu s-a întâmplat, nu s-a înfăptuit nimic.  

Eu vă mulțumesc frumos și stimați invitați de la mass-media eu o să vă înmânez 

și raportul de activitate al primului focșănean”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„încep să-i dau dreptate d-nului 

Primar, asta este”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „d-nul Filimon a intrat în campanie 

electorală și noi nu știm! ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... domnule, au venit cu proiect să  

mâzgălim blocurile ... am fost de acord cu chestiunea ... în continuare dezinfirmați ...  ”. 

 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş:  „... mă simt jignită ... dacă arta 

înseamnă mâzgălirea pereților, îmi pare rău ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... nu, proiectul ... despre  

proiect era vorba”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este singurul proiect care a venit din 

partea dvs. doamnă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „doamnă, unii văd arta într-un 

fel, alții în alt fel ”. 
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 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „a spus mai devreme colega mea Laura 

Mihaela Ciocoeaş d-na consilier, același lucru voiam să spun și eu. 

 Știu că d-nul Primar are o problemă cu cultura în municipiul Focșani și de aceea 

presupun că mâzgălirea pereților ... să jignească un absolvent de ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... hai să mâzgălim pereții  

acum, pe bune!”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... scuzați-mă, pentru un absolvent de Arte  

Plastice este deranjant, scuzați-mă ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... glumesc ... mă bucur că vă  

deranjați că nu o să mâzgălim pereții ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „am citit și eu cu interes Raportul d-nului Primar 

și vă rog să mă credeți că l-am citit din scoarță în scoarță. 

Dar știți cum apare, ca o rețetă culinară. Iei cele mai pompoase cuvinte din 

dicționar, le amesteci bine și le scoți la imprimantă. 

Un asemenea limbaj de lemn nu am mai citit din epoca de tristă amintire. Nu 

rămâi cu nimic. 

Deci, tot ce se scrie aici este pur și simplu un limbaj de lemn. Și apoi este semnat 

de d-nul Primar Misăilă.  

Dar d-nul Primar Misăilă nu a fost Primar în tot anul 2016, lipsește semnătura  

d-nului Primar, fost Primar Bacinschi. 

Mi s-ar părea corect ca ambii primari să citească și să semneze ... și recomand  

...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... scrie undeva acolo ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... nu scrie”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „scrie mare d-nule consilier. Știți să 

citiți sau nu!”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „la prima pagină ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „... domnilor terminați cu prostiile acestea. Dacă 

vreți să vorbiți, vorbiți la microfon. 

D-nule Președinte, nu aveți nici o problemă cu băieții care fluieră în biserică. Nu 

aveți nu, acum sunteți arbitru de tușă. 

Uitați-vă la pagina ... de la introducere unde semnează d-nul Primar Cristi 

Valentin Misăilă. dar eu cred că trebuia să semneze și d-nul primar Decebal Bacinschi”. 

 



 74 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „deci, eu mai întâi vreau să vă spun, chiar cu 

satisfacție că d-nul coleg Nistoroiu are voce, eu am crezut că nu are voce. Nu l-am văzut 

să intervină la ceva ... dar, este bine că are voce. 

Și eu am citit cu interes Raportul d-nului Primar, acum ce să spun, problema este 

că o mare parte este din perioada d-nului Bacinschi. Sunt anumite elemente care se 

continuă și anumita stradă Unirea Principatelor care nici acum nu este terminată ... 

Dar eu mă uit acum în Programul dvs. din campania electorală. 

Construim o aripă nouă a Spitalului Județean Sf.Pantelimon. 

Reînființăm dispensare de ... eu asta pot să-l întreb și pe  d-nul doctor că este în 

Consiliul de Administrație și știu că este ... mă rog. 

Continuăm reabilitarea liceelor și școlilor. 

Construim ateliere pentru tinerii care merg la școlile profesionale. 

Relansăm Programul after-school. 

Reînființăm creșele de cartier ... nu am auzit. 

Schimbăm mentalitățile și profesionalismul în Poliția locală ... am văzut asta. V-

ați pus un om bun acolo, poate este bun dar ...  

Îmbunătățim sistemele stradale de supraveghere video. 

Meodernizăm sistemul public de iluminat ... nu am văzut nimic. 

Fără câini. 

Reabilităm și deschidem mai larg către iubitorii de sport Stadionul Tineretului ... 

știți că nu mai avem nici un stadion nu! ... sau mai este acela de la Mîndrești. 

Reabilităm și deschidem către iubitorii sportului Baza sportivă Milcovul ... nici 

acesta nu mai este. Acela de la Mîndrești nu l-ați trecut. 

Identificăm cele mai bune soluții pentru realizarea pistelor de biciclete. 

Toate instituțiile publice din municipiul Focșani vor fi dotate cu facilități de 

parcarte a bicicletelor ... eu nu am văzut nici o parcare de biciclete, vă spun sincer. Și 

acelea sunt de 1 mp. 

Reabilităm Parcul Bălșcescu. 

Reabilităm Parcul Teatrului. 

Preluăm în proprietatea municipiului Grădina de vară. 

Casa de Cultură ... nu știu ce. 

Reabilităm termic blocurile – s-au reabilitat o grămadă! 

Continuăm asfaltarea străzilor – până acum s-au făcut, de nu se mai termină, 

Unirea Principatelor. 

Decongestionăm traficul și facem noi locuri de parcare. 

Vom continua Programul ANL în vederea construirii – nici măcar acelea care 

erau începute nu s-au terminat. Știți că sunt unele începute care nu s-au terminat?...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... în ce stadiu sunt ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „d-nule Primar ... nu contează în ce stadiu sunt, 

dar acelea trebuiau terminate ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... da domnule, sunt finalizate ...”. 
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D-nul consilier  Neculai Tănase: „... păi, și unde sunt, că eu nu am văzut că sunt 

finalizate? ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... sunt terminate, mai trebuie făcut 

ceva la sistematizare...”. 

  

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... mai trebuie, eu știu că mai trebuie. 

Eu din ce am citit aici ... spuneți după aceea dvs. ... din ce am citit aici, nu ați 

făcut nimic...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... așa spuneți dvs. ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... aproape doi ani ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... lucrul acesta trebuia să 

spuneți dvs. peste patru ani, nu acum. Chiar nu trebuia ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... o spun la aproape doi ani ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... puteți să o spuneți și peste 

trei ani”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... dar dvs. care sunteți în Consiliul de 

Administrație la Spital, ce ziceți, când se construiește spitalul? Spuneți dvs. ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... spitalul este construit ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... domnule dvs. în Consiliul de Administrație 

...  Spitalul pentru oamenii care nu se mai întorc de acolo ... 

Nu cred că acesta era răspunsul pe care trebuia să-l dați. Trebuia să dați un 

răspuns ... domnule, facem într-adevăr dacă este să facem. 

Sunteți Președintele Consiliului de Administrație!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „sunteți într-o eroare ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... dvs. știți că spitalul din Focșani ....”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... dvs. știți care este perioada 

unui președinte...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... suntem unul din ultimele spitale ... și nu din 

cauza personalului, din cauza infrastructurii din spital. Acolo probabil că sunt doctori 

buni, și știu că sunt doctori buni dar, dacă oamenii nu au cu ce să-și facă treaba! 

Dvs. sunteți Președintele Consiliului de Administrație din spital. Dați și dvs. un 

răspuns, spuneți ceva, ce ați făcut, cum faceți, ce urmează!”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „este arbitru acum domnul ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... domnule  puteți citi ziarele.  

Eu acum   … să vedeți câtă aparatură s-a adus … câte s-au făcut, dar nu are rost 

să vă vi le enumăr dvs. că oricum …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „da, într-adevăr starea Spitalului este jalnică 

dar, nu am menționat în seara asta un lucru real. 

Spitalul Județean Vrancea Sf.Pantrelimon este singurul din România care aparține 

doar Ministerului nici C.J.-ului și nici C.L.-ului. 

Informați-vă înainte ! 

Repet, este al Ministerului Sănătății nici C.J.-ului și nici C.L.-ului! 

Așa că nu știu de ce aruncați în d-nul consilier Nedelcu … este al Ministerului. 

Luați-l pe Ministru de gât și dați-l de pământ !”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „înseamnă că spitalul acesta este al nimănui, 

da, că este singurul din țară!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este al Ministerului domnule!”. 

, 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „bun, și de ce nu l-a luat Vrancea sau Focșani-

ul?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pentru că are datorii foarte mari ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... păi, și de ce are datorii! Este singurul din 

România care are datorii? De ce are datorii?”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „d-nule consilier Tănase repet, intrați acum pe 

Google și verificați. Este singurul din România, vă subliniez! Este singurul din România 

care aparține Ministerului ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... l-a refuzat PNL-ul?”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „... domnule, nu am zis nimic ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... păi și atunci cine nu vrea să-l facă? Cine l-a 

refuzat? ... Consiliul Județean ... 

Haideți să nu mai discutăm. Deci, spitalul din Vrancea este așa cum este pentru 

că este a nimănui da?”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „este al Ministerului”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „domnule, noi suntem într-un județ, trebuie să 

fie cineva care conduce nu?”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dați-mi voie. 

Nu accept niște jigniri de acestea ... Dați-mi și mie puțin programul meu, că nu-l 

am pe de rost ... îl am, îl știu la fiecare punct în parte, dar acum ... îl am în birou ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase:   „... ar trebui să țineți cont de ele ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... le am și țin cont de ele...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... nu este făcut nimic din ceea ce ați declarat 

...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... îmi dați voie să-mi spun și eu 

punctul de vedere, la inepțiile și minciunile pe care le spuneți dvs.!”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... este ce ați scris dvs. ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... haideți să vă demonstrez cu fapte și 

vorbe. 

Reînființăm dispensare de cartier, dispensarul de la Sud este deja în proiect de 

reabilitare. Deja suntem în studiu de fezabilitate și proiectare ..,. dispensarul de la Sud 

...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... începeți cu prima ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... păi, acela este primul. 

Construim o aripă nouă a Spitalului Județean. 

Da, Consiliul Județean a depus proiect pentru anveloparea tuturor secțiilor 

Spitalului Județean Vrancea ... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „..,. d-nule Primar, de douăzeci și cinci de ani 

...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... domnule consilier, s-a depus.  

Vă pare rău că s-a depus, știu ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... foarte bine ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... s-a depus. Consiliul Județean a 

depus proiect privind finanțarea anvelopării ... îmi dați voie, eu v-am ascutat și nu v-am 

întrerupt! 

Nu mă interesează ce spuneți dvs. că spuneți niște aberații. 

Mai mult decât atât. Continuăm reabilitarea liceelor, școlilor și grădinițelor. 

Șapte proiecte am depus doar acum o lună de zile ... a plecat d-nul Imireanu ... 

șapte proiecte au fost depuse la Agenția de Dezvoltare Regională pentru reabilitarea a 

șapte școli ... nu șapte școli, șapte instituții de învățământ care au mai mult de șapte 

clădiri. Și vi le pot enumera dacă vreți! 
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Dar le știți, vă faceți că nu le cunoașteți! Și mai urmează pe o altă axă.  

Mai urmează cel puțin patru licee cu profil tehnologic...  ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... care sunt acelea ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... o să vi le spun la vremea respectivă.  

Se lucrează la proiecte ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... le țineți secret ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu le țin secret.  

Este vorba de  G.G. Longinescu, este vorba despre Ioan Mincu, este vorba de 

Liceul cu program sportiv. 

Sunt proiecte pe care noi le lucrăm. Dar pentru că s-au deschis foarte târziu axele 

de finanțare nu am putut să depunem mai devreme. Asta este, dar vor fi reabilitate 

integral spre surprinderea sau nepăsarea dvs. 

Construim ateliere pentru tinerii care merg la școlile profesionale. Tocmai ce am 

spus. Vor fi reabilitate toate atelierele care aparțin școlilor cu program tehnologic. 

Relansăm Programul after-school. Deja sunt câteva grădinițe care au venit și s-au 

înscris în acest program și pe care noi îl sprijinim. Inclusiv acel ONG care a venit și a 

solicitat tot pentru program after-school și dvs. nu ați fost de acord decât după lungi 

dezbateri...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... șase luni ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu veniți domnule peste șase luni, 

v-am spus că douăsute cincizeci și cinci zile durează până bagă sapa în pământ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... dar când ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... în 2016-2020, atunci veniți și 

discutăm pe fiecare în parte.  

S-ar putea să fie mai multe decât sunt scrise aici. 

Dați-mi voie să le spun mai departe! 

Schimbăm mentalitățile și profesionalizăm Poliția locală.  

Da într-adevăr, întrebații cât i-am dotat până în acest moment și cât îi 

modernizăm și câte cursuri au făcut dumnealor de când am venit aici! 

Nu aveau pistoale, acum fac lecții de tragere.  

Nu au făcut niciodată cursuri de pregătire, acum fac cursuri de pregătire. 

Îmbunătățim sisteme stradale de supraveghere video. Avem deja sisteme de 

supraveghere video care s-au recepționat anul acesta și care vor mai fi montate în 

continuare, spre durerea dvs. 

Modernizăm sistemul public de iluminat. Nu am vrut să fac nimic în domeniul 

acesta. Chiar nu am făcut nimic, am stat cu mâinile uite așa și m-am uitat ... oare se vor 

aprinde becurile mâine! 

Nu vor domnii consilieri liberali, ce să facem. Până la urmă am reușit ...”. 
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D-nul consilier  Neculai Tănase: „ ... ce ați făcut?...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... este caiet de sarcini dacă vă 

interesează și aveți o firmă de casă și puteți înscrie pe SEAP la licitația privind 

administrarea sistemului de iluminat public din municipiul Focșani. 

Eu nu am nici o firmă de casă ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... ați scos din bugetul Primăriei ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu vă interesează pe dvs. ce s-a scos 

din buget atât timp cât există un rezultat ... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... vă faceți treaba ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ce face! ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „...patruzeci de miliarde ați scos din bugetul 

Focșani-ului...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu s-au scos deocamdată ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... o să se scoată ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... când se vor scoate. 

Fără câini  comunitari pe străzi și parcuri.  

Care este media de câini, d-nule Director Vulpoiu care se prind astăzi și care era  

înainte?”.  

 

D-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani: „zece câini pe zi se prind”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „zece câini pe zi cel puțin. Este norma 

minimă pe care am impus-o ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... mai sunt ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... mai sunt, pentru că se înmulțesc și 

vin din alte localități dar, oricum a scăzut numărul foarte mult. 

Reabilităm și deschidem mai larg către iubitorii sportului Stadionul Tineretului. 

Prioritar pentru reabilitare și Milcovul, da! 

D-nul Președinte Marian Oprișan, Președintele Consiliului Județean Vrancea care 

are în proprietate de fapt cele două terenuri a reușit și a introdus în lista de investiții a 

Companiei Naționale de Investiții reabilitarea celor două terenuri de sport, care se vor 

reabilita.  

Nu vă mai spun că dvs. îmi spuneți că nu am făcut nimic pentru sport. Oare chiar 

nu am făcut nimic pentru sport? 
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Nu am înființat echipa de fotbal, nu am susținut echipa de handbal, nu am 

susținut toate celelalte sporturi. Am premiat toți sportivii. Ce nu am făcut pentru sportul 

din Focșani?”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... de ce d-nul Președinte Oprișan ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... pentru că dumnealor sunt proprietari 

... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... cel de la Mîndrești ce faceți cu el?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... cel de la Mîndrești v-a fi făcut și el 

...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... îi faceți și aceluia ceva ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... o să-i facem și aceluia tribună ... 

S-a finalizat inventarierea, pentru că a fost un proiect prost, l-am oprit, v-am mai 

explicat de nenumărate ori, dar din păcate ... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... nu ne-ați spus ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu v-am spus de Mîndrești 

niciodată! ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „poate ați vorbit cu colegii dvs. de la PSD ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu am vorbit de atâtea ori în ședință? 

Dumnealui nu era prezent cu spiritul! 

Identificăm cele mai bune soluții pentru realizarea pistelor de biciclete. 

Studiul de trafic l-ați văzut domnilor consilieri? 

Ați văzut inelele pe care le-am propus pentru pistele de biciclete? 

Le-ați văzut da! Sunt bune sau nu sunt bune. Urmează să le ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... sunt studii ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... urmează să le aplicăm. 

Toate sunt în fază incipientă dar, se lucrează la ele și veți avea surpriza să fie 

gata”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „foarte bine!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „asta este. Îmi pare rău. 

Toate instituțiile publice din municipiul Focșani vor fi dotate cu facilități de  

parcare a bicicletelor. Vor fi prin acest program, prin acest proiect care înseamnă piste 

de biciclete, posibilitatea de a închiria biciclete, puncte de închiriere biciclete ș.a.m.d.  ”. 
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D-nul consilier  Neculai Tănase: „păi și se va vota! ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... și acum contestați, spuneți că nu. 

Reabilităm Parcul Bălcescu, Parcul Teatru și ansamblul arhitectural din zona 

Pieții Teatrului. 

Vă aduc la cunoștință faptul că deja sunt pe SEAP pentru proiectare și execuție 

cele două parcuri, reabilitare inclusiv. Urmează să băgăm piațeta de la Teatru, piațeta de 

aici de la Magazinul Milcovul și fostul Zimbru și piațeta de la Balada. Sunt deja făcute 

proiectele cu tot cu indicatori tehnico economici. 

Preluăm o proprietate din municipiu, Grădina de Vară. Am făcut demersuri, vă 

arat documente. S-a schimbat legea. 

Fac apel la parlamentarii Vrancei să modifice din nou legea pentru că nu mai 

putem acum lua această Grădină de Vară. Am făcut demersuri, am vorbit cu directorul.  

Am făcut curățenie acolo, ne-a plătit contravaloarea lucrărilor de curățenie din 

Grădina Publică. 

Mi-aș fi dorit să o iau, cu cea mai mare plăcere, să putem face un proiect integrat 

cu Parcul Bălcescu. 

Casa de Cultură Leopoldina Bălănuță, am făcut demersuri și pentru asta, este a 

Sindicatelor, nu putem să ne apropiem de ea... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... păi și ați promis ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... am promis în ideea că vom face 

ceva. Avem posibilitatea și va urma o procedură, suntem deja în judecată cu ei pentru că 

au datorii foarte mari la bugetul local. 

Este așa d-nule Secretar? ”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „da”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „reabilităm termic blocurile din 

municipiul Focșani pentru facturi mai mici la căldură. 

Avem douăzeci de blocuri pregătite pentru a intra în programul de reabilitare. 

Urmează să aplicăm ... avem documentația pentru douăzeci de blocuri. 

Facem acum un pariu domnule Tănase, facem acum un pariu ! 

Candidați din partea PSD la anul, în următorul ...? Poate pierdem și noi! 

Poate așa reușește PSD-ul să piardă! 

Dacă dvs. candidați din partea PSD, reușește și PSD-ul să piardă! 

Continuăm asfaltarea străzilor și trotuarelor. 

Tocmai ce ați votat în ședința asta proiecte pentru patruzeci și cinci de străzi, cel 

puțin! Pentru reabilitare și asfaltare, plus celelalte care au fost făcute anul trecut. 

Anul trecut au fost făcute foarte multe străzi. Trotuș, d-nul Ionuț Filimon nu știe 

unde este... ”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „dvs. nu știți unde este strada!”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Filimon, sunteți în eroare, eu le 

știu prea bine, vă dau toate detaliile. 

Str. Păun Pincio, Toader Țîrdea, Oituz, au fost făcute anul trecut și au început și 

se vor termina anul acesta inclusiv Unirea Principatelor și cu Cotești”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:  „ați făcut Trotuș blocuri?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu. Eu am spus str.Trotuș, nu am spus 

case și blocuri. 

Decongestionăm traficul și facem noi locuri de parcare. Da, vom face aceste 

locuri de parcare. 

S-a făcut parcarea din spate de la Magazinul Milcovul, unde Dumnezeu să-l ierte, 

să-i dea Dumnezeu acolo, țărâna ușoară și mă înclin și vreau să ... 

Domnilor, îmi dați voie să vorbesc! 

D-nul Drumea, fostul dvs. coleg pentru care am avut un respect deosebit a venit 

personal și m-a felicitat pentru că nu credea că eu voi face acea parcare când i-am 

promis în campania electorală când m-am întâlnit cu dumnealui”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „îmi pare rău, sunteți în eroare. D-nule 

Primar, este vorba de fostul coleg Cornel Puiu”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Cornel Puiu, scuzați-mă. Îmi cer 

scuze. 

Da, vom continua Programul ANL în vederea construirii de locuințe pentru tineri 

și specialiști. 

Avem deja finalizate lucrările la blocurile ANL mai trebuie să facem doar 

parcarea. Este scoasă la licitație. Și această lucrare se face în parcarea ... nu am vrut să 

le dau în folosință.  

Puteam să le dăm în folosință, colegii mei mi-au propus chestiunea asta și am 

spus nu. Când se mută oamenii acolo să aibă și locuri de parcare în față să fie amenajat, 

nu să meargă în noroi. Va fi gata și acest proiect. 

Și avem deja demersurile făcute la Agenția Națională pentru Locuințe pentru 

celelalte locuințe care vor fi dezvoltate în cartierul vis-a-vis de Practiker, pe Calea 

Munteniei. 

Am avut răspuns pentru toate punctele d-nule consilier și vi le demonstrez cu acte 

și fapte”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „am înțeles”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dvs. veniți cu acuzații nefondate”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „eu vreau să vă spun ce ați făcut dvs. până 

acum, real ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ce am făcut ...”. 
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D-nul consilier  Neculai Tănase: „ ... v-ați majorat salariile pe spatele cetățenilor 

...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu le-am majorat eu, mi l-a majorat 

Guvernul României și Parlamentul României ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... nu-i așa ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... este Legea nr.153 ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... acolo este o limită ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... dvs. ați citit Legeanr.153?”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... este o limită care ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ați citit Legea nr.153/2016?”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „bineînțeles că am citit-o!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „și ce spune acolo?”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „cum adică ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... este un coeficient fix pentru Primar, 

Viceprimar... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... ați majorat salariile cu ajutorul Guvernului 

României”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da, mulțumesc”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „v-ați plimbat prin Europa și Asia pe banii 

cetățenilor ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... așa, și nu avem voie! Am venit cu 

experiențe noi și am ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „v-ați angajat familia pe funcții publice 

bănoase ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... asta-i fals. Care familie!”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ați dat afară ...”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... explicați-mi și mie care membri ai  

familiei! 

V-ați luat de familie, nu înțeleg de ce intrați în familie!  

De ce veniți cu aberații din acestea?”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ați dat afară angajați din Primărie și ați adus 

oameni de partid ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... care sunt oamenii de partid! 

Domnilor, care v-ați angajat ultimii? Chiar vreau să vi-i prezint pe toți să vedem 

dacă sunt membri de partid”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „sunt. V-ați înființat societate în subordinea 

Consiliului local pentru a da mâncare unora probabil care nu au ce să facă ... ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu are legătură cu punctul privind 

parcările ... reabilităm și ... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... știți la ce m-am referit nu?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... da știu,  pentru că este singura 

societate care s-a înființat de când am venit eu aici. Și am înființat-o pentru a-mi atinge 

un obiectiv, nu pentru a da locuri de muncă. 

Facem activitate cu oameni profesioniști d-nule Tănase. 

Dacă PNL-ul nu are profesioniști, îmi pare rău! Ar fi trebuit să se înscrie la un 

concurs dar, dacă erau buni erau angajați ... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „...ați promis facturi mai mici la ENET și le-ați 

mărit Gcal. ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu eu, ANRSC-ul ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... ei ... ANRSC-ul! Dar noi am votat 

împotrivă ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... poftiți!”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... haideți domnule că așa spuneați și cu 

oamenii care vor să se debranșeze și nu au voie ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ba da, au voie ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... Dar așa ați spus dvs. ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... au voie în limitele legii”. 
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D-nul consilier  Neculai Tănase: „s-a scumpit apa și parcarea ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „apa am scumpit-o... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... dar, parcarea ați scumpit-o?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „parcarea, s-a revenit la niște tarife 

normale și decente”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „care, astea la o sută șaptezeci sau astea pe care 

le-am propus noi?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ nu astea pe care le-am propus noi, și 

cele pe care le-ați propus dvs. vor intra în discuție”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „nu ați fost corect, nu ați fost elegant ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... bine domnule, nu am fost elegant. 

Dvs. sunteți elegant când mă acuzați pe nedrept de niște nerealizări!”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „și acum dvs. ce faceți vă răzbunați!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu mă răzbun, dar întreb ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... vă acuz de anumit temei ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... dvs. m-ați acuzat ... nu numai dvs. 

m-ați acuzat, tot PNL-ul  m-a acuzat de tot felul de inepții și o să vă aduc la cunoștință, 

în premieră, că abia aștept să se pronunțe instanțele pentru acuzațiile și plângerile penale  

care mi-au fost făcute”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ok, foarte bine”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă instanțele sau Parchetul va spune 

clar  că nu există fapta și nu am fost absolut deloc vinovat, vă voi trage la răspundere în 

instanță”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „d-nule Primar, dvs. v-ați obișnuit să ne 

amenințați ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „.,.. eu nu ameninț. Eu vă spun ce voi 

face ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... lăsați, ce o să fie atunci, o să vedem”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pentru că am vrut să pun două mașini 

de piatră pe drumul unei societăți comerciale, mi s-a făcut plângere penală. Pardon, îmi 

pare rău, asta este”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „mie mi s-a ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... eu am fost și am dat cu 

subsemnatul”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „mie mi s-a părut neelegant.  

Un proiect pe care noi l-am promovat și dvs. vă treceți acolo ca inițiator”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da domnule ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... recunoașteți măcar că ați greșit ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu am greșit”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „dar ce ați făcut!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mi-am asumat punctul dvs. de vedere”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „păi cum să vă asumați ... păi dvs. faceți .,.. păi 

dvs. vă asumați în locul altora, cum adică?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „de asta sunt Primar”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „să vă asumați ce fac alții nu! 

În aprilie, ați mărit prețurile ...”. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ce prețuri!”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „la parcare, le-ați mărit la o sută șaptezeci de 

lei, cele mai mari din țară!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „foarte bine”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „și este bine în asta? Ca să știe și ...”.. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ați votat Regulamentul”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „noi nu am votat așa ceva!”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „haideți să fim corecți. 

 D-nule Primar sincer, ne lăsați fără cuvinte!  
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 Odată, dacă instanța, așa cum ați spus dvs. vă declară nevinovat eu, vă pot spune 

că nu are cum să vă declare nevinovat atât timp cât personal, mi-ați adus acuze în 

conferință de presă, că eu am avut, atunci când a fost vorba de licențele ... atribuirea ... 

scuzați-mă, vorbesc eu acum și apoi vă dau voie și dvs. dreptul la replică, că aș fi avut o 

persoană care ar fi fost verișor pentru ... ”. 

 

 

Au părăsit sala de ședințe d-nii consilieri: Ionuț Mersoiu, Radu Nițu, Mihai 

Petruț. 

 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „vorbim de Raportul 

Primarului nu despre răzbunările dvs. din instanțe, da!”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „nu, dumnealui a spus lucrul acesta ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„... a atras atenția și atât”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„și eu atrag atenția că și dumnealui a greșit 

spunând niște lucruri neadevărate despre persoana mea ”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„ să știți că am contopit și 

punctul Diverse și cu asta ... ”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ ... și vorbesc de Raportul d-nului Primar. 

Lăsați-mă să vorbesc! ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„vă rog frumos, pe Raport și 

atât”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„d-nule Președinte de ședință sunt aici în 

calitate de consilier, votată de cetățenii municipiului Focșani ”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „și eu sunt în calitate de 

Președinte de ședință și vă spun să vorbiți la Raport și atât”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ scuzați-mă, atunci d-nului Primar, cum 

vă permiteți să-i dați cuvântul dacă vorbește pe lângă!”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „este Raportul dumnealui și 

dvs. îl acuzați de fel și fel de lucruri ...”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ ... vorbeam de instanță care era ... nu îl 

înțeleg. Iar eu nu pot să-i dau replică?”. 

 

 

 



 88 

 

           D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „d-nule Președinte de ședință puteți să 

mă amendați. 

În acest moment mă ridic și plec că acestea sunt atac la persoana Primarului 

municipiului Focșani. 

Bună seara, vă mulțumesc!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „și eu declar ședința închisă ...”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ ... nu puteți să declarați ședința închisă 

atât timp cât există și capitolul Diverse, îmi pare foarte rău!”. 

 Deci, există și capitolul Diverse și nu s-a terminat acest capitol. 

 D-nule Președinte de ședință, încălcați legea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „nu încalc ...”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ ... ba da și Regulamentul de funcționare a 

Consiliului local, despre ce vorbim?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „deci, Raportul d-nului Primar  

s-a terminat ...”. 

  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ ... nu s-a terminat, pentru că eu nu am 

luat cuvântul. Aveam dreptul la cuvânt ... aveam dreptul la replică...”. 

  

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „nu purtăm discuții pe baza Raportului? 

Haideți, vă rog frumos, lăsați-o să vorbească!”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ dacă acesta este rolul consilierilor locali, 

îmi cer scuze, că fac parte din acest Consiliu local atât timp cât dvs. vreți să închideți 

ședința, atât timp cât d-nul Primar are un limbaj care  ”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... atât timp cât jigniți Primarul 

...”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ ... nu, nu, nu, d-nul Primar ne jignește pe 

noi, are o atitudine neelevată față de un edil care, cred eu ar trebui să-l ... ieri la 

ședințele de comisie, nu ne comportăm aici ca pe un teren de fotbal, scuzați-mă vă rog.  

Și doi, colegii nu au decât să plece. Mi se pare lipsă de bun simț față de cetățenii 

municipiului Focșani ... ”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... și dvs. v-ați ridicat atunci  

și ați plecat. 

Când ați plecat din ședință, cum a fost!”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ când am plecat, am plecat cu un motiv 

foarte bine întemeiat iar dvs. v-ați permis să puneți în dreptul călăreților noștri niște 

mesaje destul de urâte ...”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... și dvs. ați făcut de fiecare  

dată ... nu v-am dat voie, data trecută când nu eram președinte de ședință și ați pus tot 

felul de prostii pe masă. La fel ați făcut.    ”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„scuzați-mă, nu am dreptul să mă ridic de 

pe scaun? ”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „perturbați o ședință”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vorbeam pe baza Raportului de  

activitate a d-nului Primar și vă rog să mă lăsați să termin pentru că  …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... mai aveți treizeci de  

secunde ...”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:  „... nu mă mai cronometrați ...”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „ba vă cronometrez, s-a aprobat  

în ședință”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:  „credeți-mă, nu avem clepsidră la 

Consiliul local ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... atunci, vă tai microfonul  

dacă ... mai aveți treizeci de secunde ...  ”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:  „... trebuie să-l tăiați și pe d-nul Primar  

dacă într-adevăr ...  

Tot pe baza Raportului d-nului Primar...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „... mai aveți cincisprezece 

secunde ...”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:  „îmi cer scuze, este normal și firesc să ne  

ascultăm, că de aceea suntem aici. 

D-nule Primar, țin să vă amintesc că în campania electorală de anul trecut a dvs., 

pe baza Raportului, vorbesc de locuințele pentru tineri, Cartierul Democrației nici până 

astăzi, locuințele de acolo nu au fost date în folosință. 

Vis-a-vis de faptul că spuneți că voiați să modernizați serviciul de iluminat, țin să 

vă reamintesc că l-ați externalizat.  

Dacă asta înseamnă la dvs. modernizare, ca tot să externalizăm, poate 

externalizați și Consiliul local dar., nu vă stă în putință și aici cred că vă pare rău. 
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Mai mult decât atât, ținând cont de faptul că dvs. faceți acuze la adresa noastră de 

fiecare dată, țin să vă reamintesc că puteți să nu veniți în ședința de Consiliu local dacă 

nu doriți, și când veniți să aveți un limbaj adecvat și credeți-ne că altfel nu ne-ar 

deranja. 

Iarăși, ce mai vreau să spun referitor la adresa dvs. știu că  nu agreați Grupul 

consilierilor PNL, tot timpul când d-nul parlamentar chiar aici de față nu este, dați vina 

pe parlamentarul Ion Ștefan, că din cauza dumnealui noi nu votăm nu știu ce proiecte 

ale administrației, tocmai, aici v-am ridicat mingea la fileu, este d-nul Deputat, dacă 

vreți să vorbiți cu dumnealui, este aici, după ședință poate vă dumiriți și cam asta am 

avut să spun. Mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunt în slujba cetățenilor și nu în slujba 

unui cetățean doamnă!”. 

 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „sunt convinsă că prezența noastră aici este  

exclusiv pentru binele cetățenilor. 

Nu înțeleg de ce se face atac la persoană indiferent pe cine vizează acest atac și 

având în vedere că toți membrii Grupului PSD sunt oameni care muncesc de dimineață 

de la ora 7, suntem de patru ore și jumătate în ședință și nu înțeleg de ce în ședințele de 

comisie niciunul dintre membrii PNL nu invocă aceste probleme … probabil, motivul 

prezentat de d-na consilier și anume prezența d-nului Deputat Ion Ștefan aici, este cauza 

pentru care sunteți atât de vocali în fața camerelor de luat vederi și nu în comisii acolo 

unde putem punctual să rezolvăm problemele și tot punctual puteți primi și răspunsurile. 

Vă rugăm frumos, să ne iertați, după o zi întreagă de muncă în care am dezbătut 

și problemele cetățenilor de patru ore și jumătate, orice atac la persoană pe care dvs. 

vreți să-l faceți vă rog frumos să-l faceți personal. 

Mulțumesc frumos”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:” să trecem la secțiunea a III-a”. 

 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ați trecut așa la partea a III-a așa fără să ... 

vreau să pun o întrebare!”. 

 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „ați pus mai multe întrebări, v-a  

expirat timpul și dvs și d-nei consilier Dimitriu ...”. 
 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „voiam să-l întreb pe d-nul Primar de ce vrea 

să renunțe, sau de ce vrea să desființeze Ateneul Popular. Asta era o curiozitate, văd că 

sunteți consecvenți cu chhestia asta. Nimeni nu înțelege de ce. 

Este vorba de un om, vreți să dați afară un om sau este vorba de instituțiile de 

cultură la noi aici în Focșani?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „am făcut un proiect de hotărâre ...”. 
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D-nul consilier  Neculai Tănase: „... știu ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „...pe care l-am afișat pe un site care  

este supus dezbaterii publice, și o fac nu pentru a desființa Ateneul ci pentru a-i crește 

rangul acestei instituții. 

Țin să vă aduc la cunoștință faptul  că această instituție funcționează în 

conformitate cu Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr.118/2006 care reglementează 

funcționarea lăcașelor de cultură. 

 Mai exact, dacă citim pe preambulul acestei ordonanțe de urgență, se referă la 

Casele de Cultură de la țară, din mediul rural și vreau să facem ca această instituție de 

cultură să fie într-adevăr funcțională conform Ordonanței de Urgență nr.21/2007 privind 

funcționarea instituțiilor de spectacole și facem o instituție de spectacole de  repertoriu. 

Ceea ce înseamnă că vor avea angajați artiști. În acest moment ei nu au angajați artiști. 

Prin reorganizarea și înființarea acestui Centru de Cultură și Artă Maior Gh. 

Pastia facem de fapt o reașezare pe un făgaș firesc, o ordonanță care reglementează și dă 

posibilitatea să facă mult mai multe proiecte și spectacole. 

Înființăm Orchestra de Cameră Unirea, cu doisprezece angajați permanenți.  

În acest moment, acest proiect se derulează printr-o finanțare pe bază de 

programe ... că atât are voie să facă Ateneul Popular, să facă niște contracte pe bază de 

drepturi de autor cu diverși artiști, cu diverși interpreți și ne furnizează spectacole de 

orchestră doar lunea.  

Dacă ar fi angajați, putem să facem spectacole, ori de câte ori avem noi nevoie și 

ori de câte ori vrem. Putem să facem spectacole ca să vină focșănenii în weekend nu să 

vină lunea la spectacole, pentru că toată lumea lunea muncește. Suntem un oraș plin de 

oameni ai muncii, nu suntem un oraș turistic în care fiecare să-și permită să vină lunea 

la spectacole, unu la mână. 

Înființăm Centrul de Excelență pentru tineri. 

Ați văzut, ați votat de nenumărate ori proiecte prin care se alocă sume de bani 

pentru tineri talentați care să meargă să fie, sau să reprezinte cu succes Focșani-ul în 

diverse spectacole în diverse concursuri interne și internaționale, și sunt exemple n. 

Noi în acest moment nu avem o rampă de lansare a tinerelor talente din 

municipiul Focșani. Fiecare se zbate ... și părinții acestor copii se zbat împreună cu 

profesori să găsească surse de finanțare pentru a face față cheltuielilor. 

Un copil talentat are nevoie de susținere. 

Un copil talentat poate să fie promovat prin această instituție. 

Nu desființăm Ateneul, reorganizăm.  

Clădirea va fi preluată de administrarea acestei instituții. 

Da, sunt două instituții. Teatrul municipal Focșani  și Ateneul, care în baza 

acestei hotărâri, se vor radia ca instituție. Dar, ele, clădirile vor rămâne tot cu aceiași 

destinație. Personalul va fi preluat, tot personalul la această nouă instituție pe care o 

creăm și vor avea alte locuri de muncă mult mai bine plătite pentru că ei au o grilă de 

salarizare pe O.G. nr.118 și o altă grilă de salarizare vor avea pe O.G. nr. 21/2007. 

Mai mult decât atât, vor putea să aibă contracte pe drepturi de autor unde vor fi 

plătiți în funcție de cât prestează fiecare. 

Deci, nu știu de ce s-a înțeles total greșit că vreau să desființez Ateneul! 
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Nu vreau să desființez Ateneul! Nu fac o chestiune pentru un om anume pe care 

văd că vi-l însușiți și-l țineți în brațe. 

Nu vreau să fac acest lucru. Eu vreau doar să ridic gradul de adresabilitate a 

Ateneului Popular, a clădirii în primul rând. 

Știți că există tineri care nu au avut voie, nu li s-a dat voie în Ateneu să exerseze 

pe pianul acela nou care a fost cumpărat la Ateneu! Abia am avut mari discuții cu d-nul 

Director și vă poate confirma d-nul Viceprimar Iorga ... din păcate a plecat, dar vă poate 

confirma d-nul Viceprimar Iorga ce discuții am avut cu tovarășul Gheorghiță de la 

Ateneu ca să  fie de acord să cânte un tânăr talentat premiat cu Premiul I la un concurs 

internațional de pian. Să vină să facă un număr, și a fost prezent într-un spectacol în 

Orchestra de Cameră Unirea. 

Știți că, Corul Pastorala, nu-l vom desființa nici pe acesta, dar, are cinci posturi 

cu normă fixă cu normă întreagă de salarizare și douăzeci și unu cu jumătate de normă 

și ei spun că fac repetiții de la ora: 18 la ora 22 în fiecare zi. 

Mergeți vă rog, când vreți dvs., dacă aveți curiozitatea și aveți timp, și sunteți 

prin Piața Unirii, intrați în Ateneu să vedeți dacă îi găsiți la repetiții acolo. 

Eu vă spun că am trimis Corpul de Control seri la rând și nu i-au găsit acolo, să 

facă repetiții, pe nimeni, dar sunt plătiți pentru că fac repetiții. 

Vi se pare normal! ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:   „ ... poate fac repetiții ...”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Bîrsan dacă dvs. aveți jumătate 

de normă și trebuie să fiți prezent și aveți program de la ora: 18 la ora: 22, să fiți prezent 

la servici și nu sunteți, vă plătește cineva în firmă dvs.? ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „nu așa ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... vorbim așa, românește”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „Corul Pastorala este un cor care cântă foarte  

bine, sunt profesioniști”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vor fi într-un proiect de colaborare și  

vor fi mai bine plătiți, pentru că vor fi stimulați să aibă mai multe reprezentații ca să 

poată să-și ia veniturile și vor putea fi plătiți nu la salariul fix de jumătate de minim pe 

economie. 

Ei vor fi plătiți în baza unui contract de drepturi de autor”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „pot să vă pun o întrebare?”. 

 

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

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „eu am ascultat ce ați spus dvs., multe 

chestiuni care sunt salutare, întrebarea mea este: dacă vreți să faceți ceva, de ce nu faceți 

acum? 

Că nu vine acela la repetiții, păi, trebuie schimbat dacă nu vine! 



 93 

Părerea mea este că dvs. exagerați! Adică, dacă desființați o instituție credeți că 

lucrurile se vor schimba neapărat în bine! ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „înființăm una nouă”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „păi, și de ce? Adică nu mai poate să fie 

Orchestra., să mai fie Centrul de Excelență! 

Nu poate să se ducă să cânte copilul la pian! Eu nu cred treaba asta!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „unde să cânte domnule?”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „eu nu cred ... ce acolo este Gestapoul, ce este 

acolo?”. 

 

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

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „eu nu cred pe nimeni”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vreți să vi-l aduc pe profesorul acelui 

tânăr care a fost refuzat?”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „aduceți-l, chiar aduceți-l! Ați spus de multe 

ori chestia asta și eu nu cred. Cum adică să nu-l primească pe copil?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „uite așa bine, nu l-a primit în Concert  

ca să cânte. Îl primește să facă repetiții dar în Concert nu i-a permis!”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „dacă dvs. credeți că rezolvați, desființând ... 

deci, dacă ceva nu este în regulă, trebuie modificat, dar nu spuneți să dezsființezi ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... modific, asta facem, reorganizăm ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ce să reorganizăm, dvs. vreți să desființați”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „comasăm două instituții într-o singură  

 Instituție ... ”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „d-nule Primar, este clar că dvs. vreți să 

desființați Ateneul, asta o știe toată lumea, îmi pare rău ... 

Indiferent de gândurile dvs. nobile, se poate face acolo treabă. Deci, nu neapărat 

dacă desființezi o instituție, gata, am rezolvat sau le rezolvați pe toate. Nu rezolvați 

nimic!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aveți un tabu ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... dvs. aveți un tabu, credeți că dacă 

desființați ceva credeți că, construiți altceva din nou ... 
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Dacă era așa, de ce nu ați comasat și Țara Vrancei, pe toată lumea trebuia să 

comasați. De ce nu ați comasat și Țara Vrancei?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ce legătură are Țara Vrancei cu 

Mr.Gh.Pastia!”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „dar ce legătură are ... sunt instituții de cultură, 

normal”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu, eu vă întreb, că am mers pe ideea  

că vom comasa cele două instiutuții de cultură înființate de Mr.Gh.Pastia ...”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „... dacă voiați să demonstrați că sunteți de 

bună credință, și faceți lucrurile așa corect, trebuia să le comasați pe toate, și atunci nu 

mai erau parti-pris-uri. Dvs. aveți parti-pris-uri, este clar!”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „să trecem la Secţiunea a III-a 

– discuţii, declaraţii politice, a ordinii de zi, dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt”. 

 

  

D-na consilier Alina Drumea:  „eu nu mai pot. Mă înscriu direct. 

Eu îmi cer scuze, dar starea de sănătate nu îmi permite să mai stau.  

Vreau să anunț că nu mai pot rămâne, mă simt foarte rău, starea de sănătate nu 

îmi mai permite”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „ne pare rău”. 

 

Se înscrie la cuvânt: d-na consilier Ana-Maria Dimitriu, d-nul consilier Costel 

Bîrsan, d-nul consilier Neculai Tănase.  
 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „am o rugămite la dvs., după  

cum bine știți, vă voi porni cronometru la fiecare, aveți două minute să discutăm”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:  „voiam să spun că nu suntem aici ca să  

facem spectacol pentru că este d-nul parlamentar în sală, pentru că dumnealui nu a fost 

prezent de fiecare dată și îmi place că este galerie.  

Eu sunt vocală și fără a fi d-nul parlamentar sau altcineva în sală prezent pentru 

că, chiar am avut interpelări. 

Vis-a-vis de faptul că noi facem interpelări în Consiliul local și că răspunsurile la 

interpelări nu sunt întocmai, răspunsului pe care îl așteptăm a-l primi ... chiar o să vă 

dau un exemplu, că azi mi-a venit răspunsul la o interpelare. 

În ședința trecută, când am avut proiectul acela cu Centura orașului, dacă vă 

aduceți aminte. Pe e-mail, am primit o adresă de la Cabinetul d-nului Primar, 

nr.71014/02.10.2017, prin care se adresa Inspectoratul de Poliție al județului Vrancea, 

adresată consilierilor prin care, ne aducea la cunoștință că suntem singurii răspunzători 

de modul de administrare al acestor sectoare de drum, cu atât mai mult cu cât se apropie 
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sezonul rece. Și voi sesiza organele în drept cu privire la atribuțiile și obligațiile 

Consiliului local în raport de întreținere defectuoasă a sectoarelor de drum național 

preluate, asigurându-vă de întreaga colaborare și solicitutine, semnează d-nul Primar. 

Eu în interpelarea din ședința trecută am spus că aș vrea să văd adresa care a fost 

depusă la Inspectoratul Județean de Poliție pentru că și acolo fiind o instituție de altfel, 

această adresă a primit un număr de înregistrare din data respectivă în care a fost depusă 

la Poliție. 

Și mie mi s-a răspuns de această adresă pe care noi am primit-o pe e-mail, deci, 

nu are nici o legătură cu ce am întrebat eu, și atunci stau și mă întreb, la toate 

interpelările pe care le-am făcut până acum d-nule Primar, cum să le iau de bune sau 

cum să cred ce mi se spune în ele. 

Vă rog să-mi răspundeți la întrebare”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă voi răspunde în scris”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „aveam și eu de gând să-l întreb pe d-nul 

Primar, dar dacă îmi răspunde în scris, renunț. Mulțumesc d-nule Primar”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cu plăcere”. 

 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „în principiu, și tăcerea-i un răspuns, d-nul 

Primar merge după principiul acesta, răspunde în scris, adică, nu are ce să spună”. 

  
  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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