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                 R O M A N I A  

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

    

 

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

din 28 noiembrie 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 28.11.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.1858/22.11.2017, 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 26.10.2017. 

Sunt discuții și observații pe marginea celor consemnate. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Secretar, am luat de-a lungul timpului  

toate procesele verbale de la toate ședințele și am constatat că sunt incorecte completate. 

În sensul că sunt multe goluri, multe puncte, puncte, puncte, puncte,  ca și cum nu ar fi 

avut loc asemenea discuții.  

Ca atare, eu vă rog, staf-ul tehnic să crească sensibilitatea microfoanelor, în cazul 

în care nu se aude sau nu se înțelege și să avem procese verbale scrise care să reflecte în 

totalitate realitatea și discuțiile care au avut loc”. 

 

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

la procesul verbal din 26.10.2017, dacă aveți observații punctuale!. 

D-nule consilier Bârsan, repet. Dacă cu privire la cele consemnate în procesul 

verbal din 26.10.2017 aveți observații?”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„observațiile le-am enumerat mai devreme”. 

 

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

discuții dacă mai sunt!„. 

 

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

„pentru”.  
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „în 

10.11.2017 am avut o ședință extraordinară … ” 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... uitați-vă mai bine d-nule Secretar. Noi am 

votat ”pentru”?,  nu am ridicat mâna ...”. 

 

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

la noi, care noi d-nule consilier? 

D-na Drumea, ați votat pentru procesul verbal?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dar pe mine de ce nu mă întrebați d-nule 

Secretar?”. 

 

D-na consilier Alina Drumea: „abținere. Am votat abținere acum pentru 

procesul verbal”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dvs. trebuie să vă faceți treaba de tehnocrat nu 

de ...”. 

 

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

„continuăm pe același ton academic să zic pe care l-ați început în ședințele de comisii 

de aseară. 

Domnilor, cu privire la acest proces verbal am întrebat cine este „pentru”, 

„împotrivă”, „abțineri”. 

Înțeleg că: 7 persoane din partea stângă a mea să zic așa, au votat la „abțineri”și 

anume: d-nele consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și 

a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi,  și 

14 voturi „pentru”. 

Este corect așa?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „da”. 

 

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

„continuăm cu procesul verbal al ședinței extraordinare din 10.11.2017”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dar noi nu am fost!”. 

 

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

mea este să vă supun la vot acest proces verbal chiar dacă dvs. nu ați fost”. 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „asta voiam să vă transmit. Având în 

vedere că nu am fost la ședințele acelea, noi ne vom abține”.   

 

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

problema dvs. Eu v-am transmis în format electronic acest proces verbal întocmit cu 

ocazia acelei ședințe. Dacă dvs. considerați că puteți face observații, o puteți face dacă 

nu, înțeleg că nu veți vota. Este dreptul dvs. 
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Reiau votul pentru acest proces verbal al ședinței extraordinare din data de 

10.11.2017”. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.  

 

 

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

reamintesc că în 21.11.2017 a avut loc o altă ședință extraordinară, dacă sunt discuții pe 

marginea celor consemnate!”. 
 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vreau să fac o precizare ținând cont de 

ședința extraordinară care a avut loc, care a fost convocată la ora 7 dimineața. 7,30 

ședința în plen și ora 7 ședințele de comisii. 

 Dacă vi se pare normal d-nule Primar să convocați o ședință extraordinară la ora 

7 dimineața și să vă bateți joc de oamenii care lucrează în Primărie și să-i chemați de 

acasă în condițiile în care programul dumnealor de lucru începe la ora 8, este jenant.  

 Și vedem cu ochiul liber că abuzați de funcția pe care o aveți și mai mult decât 

atât, Primăria nu este a dvs., vă repet și o să vă repet mereu, poate o să înțelegeți într-un 

final. 

 Este a cetățenilor municipiului Focșani”. 

 

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

privire la cele consemnate sunt observații?”. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, 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-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 Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

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

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

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii 
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■ 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-nul Adrian Imireanu – Şef  Birou Proiecte; 

■ d-nul Dan Brașov – Inspector 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-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  birou presă relații externe; 

■ d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

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

■  d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei; 

■ 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 Poliția Locală Focșani; 

■  d-nul Giani Milea – Director SC PARKING FOCŞANI S.A.; 

■ d-nul Cătălin Ifrim – Șef Centru Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani; 

■ d-nul Gheorghe Vasilescu – Director S.C. CUP S.A. Focpșani; 

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

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

■ d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

■ 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.  

 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde  35 puncte: 

 

 

 Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru 

perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței 

energetice – Etapa a II-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente 

acestuia; 
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2.  proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; 

 

3. 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; 

 

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

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

municipiului Focșani; 

 

5. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de 

parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

Focșani, Cartierul Tineretului Sud solicitat de titularii contractelor de închiriere în 

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

ulterioare; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea 

locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 

277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, 

precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. 

Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani în 

locuință de serviciu; 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 alin. (3) din H.C.L. nr. 

6/2017 privind aprobarea cofinanțării de către Municipiul Focșani, în calitate de 

partener, prin Serviciul Public Local de Asistență Socială Focșani, a proiectului Adăpost 

de Noapte „Sfântul Nicolae cel Nou”, derulat de către Societatea Națională de Cruce 

Roșie din România – filiala Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia; 

 

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

local al municipiului Focșani pe anul 2017, pentru susținerea proiectului „Moș Crăciun 

Muzical”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani; 

 

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

Focșani nr. 432/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect 

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

arteziană Primărie – Piața Unirii”;  
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12. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect 

tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Sistem de irigații spații verzi în 

Cartierul Sud din municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

 

13. 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”; 

 

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.  147/2011 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: „ Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul 

municipiului Focșani, județul Vrancea”, modificată; 
 

15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.  53/2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  faza proiect tehnic de execuție pentru 

obiectivul de investiții: „Reabilitare acces la blocuri, sistem de supraveghere video și 

sistem automat de parcare pentru zona de parcaj din str. Eroilor”; 
 

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

realizarea obiectivului de investiții ”Împrejmuire gard Cămin pentru Persoane Vârstnice 

Focșani, str. Fraternității nr. 11, pe laturile Nord, Est și Sud”; 

 

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

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Relocare Monumentul 

Eroilor Regimentului 11 Artilerie în incinta Mausoleului Eroilor Sud, bdul. București 

nr. 4-6”; 

 

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

Focșani pe anul 2017; 

 

19.     proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2018 și a prețurilor 

de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către S.C. Administrația Piețelor 

Focșani S.A.; 

        

20. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a 

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

învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe 

anul 2017, modificată prin HCL nr. 295/2017, HCL nr. 304/2017 și HCL nr. 333/2017; 

 

21.     proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public „Creșe” din 

municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 
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22.     proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

al municipiului Focșani; 

        

23.     proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, 

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

Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

         

24.     proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

        

25.     proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; 

        

26. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 255/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare al acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

consiliului de administrație la S.C. ENET S.A. Focșani; 

         

28. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru anul 2018;  

 

29. 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;   

  

30. proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Cultură și Artă „Maior 

Gheorghe Pastia” Focșani;      

 

31. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani;      

 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor și documentelor procedurale 

necesare evaluării, conform anexei la raport, a mandatelor de membru în consiliul de 

administrație la SC Transport Public SA Focșani care au expirat la 31 octombrie 2017 și 

care au depus cerere de reînnoire a mandatului;  
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33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 11,00 mp, situat în Focșani, str. Aleea Echității nr. 13, T. 204, P. %11147 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Slujitoru Costel; 

 

34. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Iong. Ion Basgan nr. 8, 

sc. 1, ap. 1, T 57, P 3513% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în 

favoarea doamnei Gheoca Mihaela ; 

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe 

perioada existenței construcției, către Asociația Protecția Victimelor „Life Challenge” a 

spațiului disponibil în suprafață de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea înființării Centrului 

Comunitar „Life Challenge”; 
 

 

 

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări 

 

1. Informare privind deplasarea delegației municipiului Focșani în perioada 6-9 

octombrie 2017 în orașul Cernăuți; 
 

 

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, de adăugat proiecte sau de retras proiecte!  

Vă rog d-nule Primar”. 

 

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

consilieri,  stimați reprezentați ai mass-media, stimați colegi, am de făcut câteva 

observații pe marginea ordinii de zi care a fost supusă spre aprobare astăzi. 

Vreau să propun retragerea a două proiecte de hotărâre. 

Este vorba de proiectul nr.30 - proiect de hotărâre privind înființarea 

Centrului de Cultură și Artă „Maior Gheorghe Pastia” Focșani și proiectul nr.32 - 

proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor și documentelor procedurale 

necesare evaluării, conform anexei la raport, a mandatelor de membru în consiliul 

de administrație la SC Transport Public SA Focșani care au expirat la 31 

octombrie 2017 și care au depus cerere de reînnoire a mandatului. 

 

De asemenea, doresc să propun spre completare  următoarele proiecte de hotărâri: 
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1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/2015  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiții: „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor din municipiul Focșani, 

județul Vrancea” 

 

2. proiect de hotărâre privind împuternicirea Serviciului Corp de Control al  

Primarului, din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, prin Compartimentele de 

specialitate, să realizeze controale în scopul verificării activității întreprinderilor publice 

la care Consiliul Local al Municipiului Focșani este acționar, respectiv : C.U.P. S.A, 

C.U.P.Salubritate, Administrația Piețelor S.A Focșani, Transport Public S.A, Parking 

S.A Focșani, ENET S.A Focșani, precum și la entitățile finanțate total sau parțial din 

bugetul Consiliului Local al Municipiului Focșani; 

 

3. proiect de hotărâre pentru avizarea profilului Consiliului de Administrație, a  

profilului candidatului și a matricei profiluilui Consiliului de Administrație la 

TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, conform anexelor la proiect; 
 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico- 

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

sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul ”Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani”; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și  

numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani; 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „dacă mai sunt şi alte discuţii?”. 

  
 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „având în vedere că aceste proiecte sunt 

suplimentare ordinii de zi și au fost transmise ieri seară, Grupul consilierilor PNL, se va 

abține”.   

 

 

 Se supune la vot ordinea de zi, minus cele două proiecte, proiectul nr.30 - 

proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Cultură și Artă „Maior 

Gheorghe Pastia” Focșani și proiectul nr.32 - proiect de hotărâre privind aprobarea 

termenelor și documentelor procedurale necesare evaluării, conform anexei la 

raport, a mandatelor de membru în consiliul de administrație la SC Transport 

Public SA Focșani care au expirat la 31 octombrie 2017 și care au depus cerere de 

reînnoire a mandatului plus cele 5 care au fost adăugate și anume: 
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1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/2015  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiții: „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor din municipiul Focșani, 

județul Vrancea” 

 

2. proiect de hotărâre privind împuternicirea Serviciului Corp de Control al  

Primarului, din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, prin Compartimentele de 

specialitate, să realizeze controale în scopul verificării activității întreprinderilor publice 

la care Consiliul Local al Municipiului Focșani este acționar, respectiv : C.U.P. S.A, 

C.U.P.Salubritate, Administrația Piețelor S.A Focșani, Transport Public S.A, Parking 

S.A Focșani, ENET S.A Focșani, precum și la entitățile finanțate total sau parțial din 

bugetul Consiliului Local al Municipiului Focșani; 

 

3. proiect de hotărâre pentru avizarea profilului Consiliului de Administrație, a  

profilului candidatului și a matricei profiluilui Consiliului de Administrație la 

TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, conform anexelor la proiect; 
 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico- 

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

sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul ”Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani”; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și  

numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.  

 

 

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

punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 

nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la 

legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a” a terenului 

pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „înainte de a da cuvântul și de a 

dezbate acest proiect aflat pe ordinea de zi țin să reamintesc distinșilor mei colegi 

consilieri că s-a aprobat ca pentru fiecare interpelare, pentru fiecare proiect, fiecare 

consilier, are două minute. 

S-a aprobat în ședința ordinară de luna trecută”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „în regulament s-au aprobat orele de ședință, 

deci respectați ... ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:  „… nu orele de ședință …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… în regulament s-au aprobat orele de ședință. 

Deci respectați întru totul. Ora ședinței este ora: 16, noi am votat cu toții, dacă nu știați, 

vă spun eu acum, că văd că nu sunteți informat. 

Acum suntem de la ora 10, d-nul Primar a zis că ne consultă.  

Vreți la ora10, și noi am spus că nu, și a zis, bun, facem la ora 10, ceea ce nu este 

corect. Fiți corecți până la capăt”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „atunci, haideți să mai supunem 

odată la vot ca să nu fie nici o discuție …”.   

 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „… de ce să supunem la vot când vorbește 

cineva! Unde scrie treaba asta! Arătați-mi să văd …”.   

  

D-nul consilier Radu Niţu: „în Legea nr.215 ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… să văd unde scrie că trebuie să vorbesc cât 

vrei dumneata, sau cât vrea d-nul Primar. ”.   

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „Este corect și legal să …”.   

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… ce este corect, ce este legal ! …”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… să vorbim fiecare câte 2 

minute …”.     

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… unde scrie treaba asta …”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… s-a aprobat data trecută  

d-nule consilier ”.   

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… domnule, data trecută când ați fost dvs. 

singuri…”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ …nu am fost singuri, am fost 

cu toții”.   

 

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „consider că faceți un abuz limitând timpul de 

expunere a consilierilor.  

Ce consilier poate să-și expună o idee în două minute ! 

Dvs. vreți să ne închideți gura pentru a nu fi mai expliciți, să relatăm în mod 

exact cetățenilor municipiului Focșani ceea ce se dorește prin asemenea proiecte. 

Două minute este foarte puțin și consider că este un abuz”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „este problema dvs., așa 

considerați. Eu știu ce am votat, eu știu ce am supus atunci la vot  și dacă nu doriți lucru 

acesta, mai supunem odată la vot”.   

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „cu cine ați votat domnule, ați votat singur 

probabil”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dacă d-nul consilier spune că 

nu este așa, vă citesc ca să nu existe discuții. 

Președintele de ședință stabilește la începutul ședinței precăderea reprezentanților 

precum și timpul acordat acestora prezentării punctelor de vedere. 

Deci, d-nule consilier Bîrsan, consider că nu fac nici un abuz”.   

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „cine  a stabilit treaba aceasta…”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „președintele de ședință.  

Deci, vă aduc la cunoștință că s-a votat data trecută, dacă doriți mai votăm o dată, 

dar s-a votat pentru două minute. 

Vă mulțumesc și acum vă rog frumos dacă aveți ceva la proiectul nr.1 …”.   

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „… d-nule președinte acum văd că vreți să reluați 

votul , deci, vreți să reluăm votul? 

Vreți să reluăm votul? 

 Văd că acum sunteți deschiși să reluăm votul. Ultima oară și la penultima ședință 

nu ați vrut să reluăm votul. Să vă fie rușine!” 

 

D-nul consilier Radu Nițu: „d-nule președinte …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… vreau să veniți puțin să stăm 

de vorbă. 

D-nule consilier Filimon, vă chem la ordin”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „da, eu chiar o să vin …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „văd că o luați în râs domnilor 

consilieri. Eu nu aș lua-o în râs …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „confundați aici alte zone, aici suntem la 

Consiliul local domnule …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „tocmai de aceea …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „atenție mare, sunteți președinte de ședință și 

faceți-vă treaba care trebuie să o faceți, nu ne chemați la nici un ordin”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ba vă chem la ordin”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „chemați-ne” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „vi se pare că este o glumă aici”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „chemați-ne  la ordin”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „eu zic să păstrăm solemnitatea 

ședinței și să nu venim nervoși aici la ședință și nu montați gata”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „vorbiți numai prostii”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „aveți grijă ce vorbiți cu mine. 

Eu nu vă permit să-mi vorbiți mie așa. Și este pentru prima și ultima oară când vă  

atrag atenția …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dacă nu, ne chemați la ordin nu!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu, vă dau afară”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dați-mă afară !” 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „de ce nu ne dați d-nule Președinte pe toți afară, 

și așa nu mai aveți nevoie de noi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu vă reține nimeni în sală”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „stimați colegi, mulțumesc d-nule 

Președinte. 

În primul rând văd că din ședință în ședință ne transformăm într-un circ și nu din 

vina noastră ci din vina colegilor de la PNL. Acum cer mai multe minute de discuții în 

plenul ședinței dar de fapt dvs. nu veniți nici măcar la ședințele extraordinare. 

V-aș ruga foarte mult să păstrați decența, să nu mai țipați, să nu mai urlați. 

Această ședință este transmisă live și tocmai cetățenii care v-au votat o să vadă 

stilul dvs. războinic, să nu zic altfel, care nu se cade. 

Sunteți niște oameni civilizați, cel puțin așa am crezut până astăzi. Vă mulțumesc 

pentru înțelegere”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „am o rugăminte la dvs. haideți 

să discutăm pe proiecte. V-am citit din Regulamentul pe care noi l-am aprobat 

împreună, eu nu vreau să mă cert cu nimeni. 
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D-nule consilier Filimon, să știți un singur lucru, că în Regulament scrie că 

președintele de ședință stabilește la începutul fiecărei ședințe, da. Deci, nu este un vot 

care se reia pentru că așa vreau eu, încă odată vă aduc la cunoștință lucrul acesta cu 

drag.  

Acum haideți să discutăm despre proiectul nr.1. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „vă mulțumesc d-nule președinte, eu speram ca 

dvs. să fiți un președinte arbitru și nu un președinte jucător. Eu aș dori de la dvs. să 

păstrați imparțialitatea și să vă aduceți aminte că d-nul Primar și alți colegi de la PSD au 

vorbit, nu două minute, au vorbit douăzeci de minute și nu le-a spus nimeni, haide, gata, 

oprește-te că ai depășit timpul. 

În legătură cu acest proiect am de spus câteva cuvinte. 

În primul rând acest proiect îngroapă cincisprezece milioane de euro. Această 

investiție nefiind absolut necesară. 

ENET-ul funcționează așa cum este, chiar dacă sunt bani de la U.E. nu trebuie să 

ne batem joc de ei. Cu acești bani se poate face un spital, o grădiniță sau alte obiective. 

Nu se pomenește nicăieri în acest proiect despre Legea nr.196/216 care spune 

foarte clar: după intrarea ei în vigoare, trebuia să intre în vigoare în această toamnă, dar 

s-a amânat pentru vara lui 2019, în care spune că: consumatorii vulnerabili reprezentați 

de familiile sau de persoanele singure cu veniturii medii nete lunare ajustabile de până 

la 600 lei inclusiv, beneficiază suplimentar pentru locuințe acordate din ajutorul, 

scuzați, din bugetul de stat . 

Deci, în momentul în care acest proiect va intra în vigoare, această lege, vor 

dispare subvențiile de la stat. Și atunci, pe bandă rulantă toți focșănenii se vor debranșa 

de la ENET pentru că nu vor putea suporta cheltuielile cu căldura, cu  energia termică. 

Tot în acest proiect, ne arată undeva cât va costa Gcal. Va ajunge la șase sute de 

lei. Șase sute de lei Gcal. Imaginați-vă câți focșăneni își vor permite să plătească acest 

preț. 

Consider că acest proiect nu trebuie votat, chiar dacă sunt bani, repet, de la U.E. 

Mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „mulțumesc d-nule consilier, mă 

abțin de la comentarii, lumea va înțelege. 

Dau cuvântul d-nului Director Merchea dacă dorește să vă lămurească. 

Haideți d-nule director, vreau să-l lămuriți pe d-nul coleg al dvs., d-nul Bîrsan, și 

apoi vom trece la vot!”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „eu sunt lămurit d-nule Președinte, mulțumesc, 

nu am nevoie de lămuririle nimănui”. 

  
D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „dacă d-nul Bîrsan este 

lămurit, nu o să vorbesc pentru d-nul Bîrsan, o să vorbesc pentru cei care sunt 

nelămuriți sau au anumite îndoieli. 

Vis-à-vis de ceea ce susține d-nul Bîrsan, în condițiile în care dumnealui este  

într-o  evidentă poziție de conflict de interese, nu-i prima data când o face, o face și 

acum. 

Într-adevăr, la TOPGAZ este mai ieftină căldura decât de la ENET… ”. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „TOPGAZ nu furnizează căldură …”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „dacă spune 

dumnealui, eu îl cred pe cuvânt …” 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „domnule …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… vă rog frumos să vorbiți 

când vă dau cuvântul. Lăsați-l în pace să vorbească și după aceea vă dau cuvântul dvs.”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „d-nule Bîrsan eu v-am 

ascultat  cu mare atenție, am fost numai ochi și urechi …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… domnule Președinte, nu o să mă opriți să 

vorbesc, să fie clar da! 

Deci, d-nule Merchea, TOPGAZ-ul nu furnizează căldură, da, și nici nu minte 

populația cum mințiți dvs. 

În proiectul dvs. aici, uitați ce aberații se scrie domnule Merchea!  

Printre altele, cei care vor fi debranșați de la ENET, spune aici, le crește valoarea 

apartamentelor domnilor! Vedeți asemnea aberații! 

Dacă sunteți conectați la ENET crește valoarea apartamentelor, da! Se 

îmbunătățesc condițiile economice și se reduc costurile cu sănătatea. Adică dacă răcim 

de căldura pe care ne-o dă ENET-ul, se îmbunătățesc sau o să ne țină la congelat. 

Tot în acest proiect, uitați ce spune d-nul Merchea aici, în proiectul dânsului, da!  

Grupurile cu venituri mici care doresc să plătească mai puțin din cauza bugetului 

… dânsul spune aici că se încadrează în două categorii mari, da! Grupuri cu venituri 

mici care doresc să plătească mai puțin din cauza bugetului, nici nu-și permit, și alte 

grupuri, grupurile cu venituri mari, care sunt capabile să treacă la alte surse de energie 

termică sau individuale și de o calitate mai bună. 

Deci, însăși domnii recunosc aici că dacă se trece la un alt sistem de încălzire 

calitatea este mult mai bună! 

Uitați, în proiectul dânșilor! Și vin și ne vând nouă gogoși că acest ENET, d-nul 

Merchea, l-ați auzit de nu știu câte ori, că se ieftenește căldura, vom plăti mai puțin, și 

după cum vedeți se plătește din ce în ce mai mult și mai multe taxe, de habitat de 

exemplu, da! Taxa de locuit în Focșani. Dacă avem nevoie și vrem să locuim în Focșani, 

trebuie să plătim taxa d-nului Misăilă!  

Domnilor consilieri, asemenea aberații și asemenea probleme nu trebuiesc 

discutate aici,da! ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier, v-a expirat 

timpul, vă mulțumesc! 

Vă rog d-nule Director Merchea!”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „d-nul Bîrsan citește 

dintr-o chestiune care, nu cred că-mi aparține. Este studiu de fezabilitate. Nu are nici o 

treabă cu d-nul Merchea, pe care tot îl pune în pomelnic …” 
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „păi, nu prin acest studiu de fezabilitate se face 

…”. 

 

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

frumos …”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „studiul de fezabilitate 

nu-l face ENET-ul, una la mână. În al doilea rând, proiectul nu este al ENET-ului, este 

al Primăriei Focșani. Derularea finanțării se face prin Primăria Focșani. Noi suntem 

doar operatorul sistemului de încălzire centralizat.  

Că dvs. aveți anumite discuții cu conducerea ENET-ului, asta este de notorietate 

și dvs. căutați să folosiți poziția pe care o aveți acolo, în a ataca în diverse moduri 

conducerea unității. Dar asta este altă poveste”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Merchea, câte discuții am avut …deci, 

dvs. continuați să duceți în derizoriu ca fiind un conflict. 

Eu nu am un conflict cu nimeni, doar țin cu cetățenii acestui oraș, ca noi 

consilierii să nu ne batem joc de banii lor și cu dvs. în frunte, pentru salariile dvs. de o 

sută cinci zeci de milioane lei pe lună și ale d-nului Primar de …”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „d-nule Bîrsan, dați-mi 

dvs. restul până la suma asta. 

Domnilor, chestiunea este în felul următor. Această fază, faza a doua de investiții 

este necesară pentru că instalațiile pe zona care a fost arondată acestui proiect este 

veche, este cu un grad mare de uzură și trebuie schimbată. 

Dacă comunitatea a hotărât să angajeze o cheltuială în a reabilita sistemul, această 

chestiune trebuie dusă până la capăt. Gândiți-vă deasemeni că este momentul la care 

acum se poate face … se poate implementa acest proiect, înainte de a intra pe 

reabilitarea străzilor, pentru că altfel ar fi o nebunie totală.  

Ne apucăm să facem străzile și apoi începem să le găurim ca să reparăm 

instalațiile care sunt. 

De bine de rău d-nule Bîrsan, mai sunt oameni care beneficiază de serviciile 

ENET-ului, cu voia sau fără voia dvs. 

Rugămintea mea la dvs. este să dați curs acestei hotărâri și să o votați pentru a 

asigura un trai civilizat în acest oraș care, o parte se va încălzi la ENET, altă parte la 

centralele pe care le montează d-nul Bîrsan”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon.„aș vrea să-i pun o întrebare d-nului Merchea. 

D-nule Director, dvs. aveți centrală proprie sau sunteți racordat la ENET?  ” 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „în zona mea nu există 

încălzire centralizată”. 
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D-nul consilier Ionuț Filimon:„aș vrea să vă mai întreb, ce a zis și d-nul coleg 

Bîrsan … într-adevăr crește valoarea imobilului, de unde ați ajuns dvs. la concluzia că 

va crește valoarea imobilului dacă se va branșa?” 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „domnule, eu nu știu 

ce documente invocă d-nul Bîrsan, dar noi nu am făcut studiul de fezabilitate. Studiul de 

fezabilitate este făcut de o societate de profil.  

Eu nu știu ce a scris ăla acolo, și nu știu ce citește d-nul Bîrsan!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule Bîrsan dvs. v-a expirat 

timpul, d-ra Dimitriu …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, mi s-a pomenit numele … ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „trebuia să vorbiți cât ați avut 

timp. 

D-ra Dimitriu dacă vreți să vorbiți bine, dacă nu, spuneți!”. 

 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„… sper că de data asta veți respecta 

regulamentul. 

Domnilor colegi, domnilor consilieri, d-nul Merchea uită un lucru. În municipiul 

Focșani sunt circa treizeci și două de mii de gospodării. Din aceste treizeci și două mii 

de gospodării mai sunt conectate la ENET undeva la treisprezece mii de gospodării. Din 

aceste treisprezece mii de gospodării în zona unde dumnealui vrea să implementeze 

acest proiect mai sunt circa cinci mii de gospodării. Deci, cincisprezece milioane de 

euro pentru cinci mii de gospodării care de bine de rău încă funcționează și acești bani, 

v-am spus, după părerea mea, se pot face cu totul altceva. 

Referitor la TOPGAZ, că voi monta eu centrale termice, mai sunt și alte firme, de 

exemplu ARENA, a colegului din față, care este de la PSD, sunt și alte firme. Eu nu pun 

această problemă pentru TOPGAZ. Ca să spună că nu sunt eu singura firmă care montez 

centrale termice și nu de asta am venit aici. 

După aceea, la ENET de la începutul investiției s-au alocat între o sută … nu știu 

sigur, între o sută  și între o sută douăzeci, o sută cincizeci de milioane de euro. Păi, la 

treizeci și două de mii de locuințe din Focșani, dacă s-ar fi alocat o mie șase sute șaizeci 

și șase de euro pentru fiecare gospodărie, cât costă un sistem individual de încălzire. 

S-ar fi alocat undeva la șaizeci de milioane de euro. 

Deci, s-a preferat cheltuirea a o sută cincizeci de milioane de euro initial și se 

pompează bani tot timpul în acest ENET, tot timpul, de la Consiliul Local. Deci, din 

buzunarul fiecărui cetățean, se duc bani acolo pentru salariile d-nului Merchea. Ori, cu 

șaizeci de milioane de euro s-ar fi rezolvat în totalitate problema încălzirii în Focșani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „avem un proiect și banii aceștia 

sunt bani nerambursabili. Sunt bani pentru cetățeni. Dacă sunteți împotrivă, spuneți 

domnule clar că sunteți împotrivă să luăm banii aceștia, nu trebuie să mai facem atâtea 

discuții”. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan:„d-nule Președinte trebuie să facem discuții pentru 

că acești bani sunt nerambursabili …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „și nu pot fi transferați în altă 

parte, asta este o altă discuție …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„dacă sunt de la U.E. înseamnă că trebuie să ne 

batem joc de ei și să-i prăduim! Cu acești bani, se pot face … ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „… d-nule consilier începeți din 

nou să spuneți tot felul de … ca să nu spun prostii …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„știu foarte bine …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „acești bani …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„prostii vorbiți dvs….”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „noi nu suntem hoți aici. Încă o 

dată vă rog să vă măsurați cuvintele. Acești bani sunt strict pentru ENET”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„acești bani vor fi alocați pentru  … pot fi alocați 

în alte proiecte …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu pot fi alocați domnule, nu 

mai vorbiți prostii.  

Asta este propagandă de proastă calitate, scuzați-mă că vă spun. 

Vă rog să supunem la vot, proiectul nr.1. 

V-am dat cuvântul domnișoară și l-ați …”!”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „I l-am cedat d-nului Bîrsan pentru că s-a 

înscris la cuvânt înaintea mea… ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „timpul v-a expirat. Am luat 

minutele dvs. și i le-am dat d-nului consilier Bîrsan”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „am dreptul la replică și trebuie să-mi 

expun punctul de vedere, nu aveți cum să-mi îngrădiți acest drept, scuzați-mă și 

mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „deci ați înțeles, dvs. cu gura 

dvs. ați spus să respect Regulamentul. 

Aveți două minute”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „să nu uitați de cartonașul roșu d-nule 

Președinte de ședință. 
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O să țin să precizez faptul că este dezamăgitor ce spune d-nul director Merchea 

pentru că nu știe care este documentația studiului de fezabilitate care practic este pentru 

SC ENET SA și aș vrea să spun că în proiect, care este un proiect de anvergură, sunt trei 

pagini, este penibil, mai mult decât penibil, în condițiile în care, conform contractului 

nr.59806/22.09.2016 și aplicația de finanțare pentru implementarea acestui proiect  în 

scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice  a fost 

revizuită prin … și sunt o serie de actualizări. Actualizări a devizelor pe obiect a 

planului financiar, a beneficiarilor finali. 

Unde sunt atașate acestea d-nule inițiator de proiect, d-nule Primar? 

Deci, practic, noi nu avem nimic pus la dispoziție în ceea ce privește acest 

proiect! 

Și doi. Dacă se atrag fonduri pentru eficientizarea creșterii … creșterii 

eficientizării termice, aș avea rugămintea să ne răspundă d-nul Director, de ce cresc 

facturile oamenilor anual la căldură! 

Toată lumea se vaită de acest lucru în Focșani. Gcal. este printre cele mai mari 

din țară, la Focșani. Mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „este normal să crească, suntem într-un trend 

crescător. Și până în anul 2018 o să fim bombardați cu taxe”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „da. La subiect, ați vorbit chiar 

la subiect”. 

 

D-nul consilier Radu Nițu: „aș vrea să știu de ce sunt domnii consilieri nervoși 

astăzi! Deși v-ați trezit acum dimineață, este o zi frumoasă afară, cu ploaie pentru sol, 

pentru agricultură și dvs. … da, am spus că sunteți nervoși și repetați niște cuvinte care 

le știm cu toții. 

Vreau să vă spun așa cum reiese și din proiect, implementarea acestuia se face 

pentru cetățenii din municipiu, într-o anumită zonă a municipiului Focșani. De 

asemenea, sunt foarte multe străzi care vor intra în reabilitare și deci este necesar să 

facem această operație înainte. După care …  și Guvernul și toată țara se străduiește să 

atragă fonduri de la U.E. pentru că … da d-nule Tănase, pentru că dă mai mult acolo 

decât luăm. Și dacă avem această mentalitate a noastră de a spune că nu sunt necesare 

aceste fonduri poate nu sunt necesare pentru gândirea unor sau a altora. 

Nu trebuie să ne erijăm noi în procurori sau nu știu ce foruri sau instituții că … 

cum se cheltuiesc banii. Noi avem oportunitatea de a vota și următoarele etape sunt a 

altor organisme care să implementeze acest proiect. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mă voi încadra în timp pentru că mie 

îmi place să respect toate regulamentele și legile țării.   

În primul rând d-ra consilier Ana-Maria Dimitriu, ați lipsit de la niște ședințe 

importante și vă atrag atenția ...”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… despre ședințele de la …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... eu v-am ascultat. Astăzi, eu nu 

v-am întrerupt.  

Toate aceste modificări și actualizări ale studiului de fezabilitate au fost aprobate 

prin HCL nr.478/2017, într-o ședință extraordinară pentru că acest proiect este cu 

caracter extraordinar. Termenul de depunere al cererii de finanțare, este data de 

31.12.2017. Fără aprobarea acestei hotărâri, țin să aduc la cunoștință tuturor cetățenilor 

care puteau să beneficieze de avantajele modificării, până la momentul când se vor 

hotărî să se debranșeze sau nu, este problema dumnealor, dar până la acel moment noi 

trebuie să ducem la capăt un proiect care este început încă din anul 2009 de Primăria 

muncipiului Focșani și Consiliul Local al municipiului Focșani  și anume reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani. 

Suntem în etapa a doua. Etapa a doua care presupune pe de o parte rețele de 

transport, rețele termice secundare, puncte termice, nouă puncte termice și reabilitarea a 

cel puțin douăzeci de km. de rețele. 

Dacă dvs. considerați că nu este oportun să atragem fonduri europene cu 

destinație specială d-nule consilier Bîrsan, nu putem să-i plimbăm unde vrem noi. 

 Aici nu suntem la SRL-ul oricăruia. Deci, sunt fonduri europene venite cu 

destinație foarte clară de la Ministerul Fondurilor Europene, și dacă noi nu ducem la 

capăt proiectul  noi riscăm să dăm, atenție, noi riscăm să rambursăm toate sumele care 

au fost investite până în acest moment în sistemul de termoficare. Și vă aduc la 

cunoștință faptul că sunt sume foarte importante. Numai treizeci și șase milioane de 

euro au fost investiți în cele două motoare. 

Și vă mai dau câteva informații tot tehnico-economice.  

Anul acesta SC ENET datorită acestor investiții  este, primul an în care 

înregistrează profit. Și din acel profit se plătesc toate celelalte cheltuieli care le 

realizează ENET. Care ENET este de fapt gestionarul și administratorul sistemului de 

termoficare a fost  în proprietatea Primăriei municipiului Focșani. De aceea se supune 

dezbaterii publice. Dacă nu ar fi fost așa, ar fi luat decizia Consiliul de Administrație al 

ENET și  nu ar mai fi fost această discuție pe de o parte. Pe de altă parte trebuie să 

respectăm condițiile de protecția mediului care ne-au fost impuse și este dezideratul 

principal al acestui proiect, protecția mediului. 

O mie de centrale termice de apartament poluează de o sută de ori mai mult  decât 

motoarele care sunt performante în acest moment și care funcționează, da! Vă 

mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, dacă îmi permiteți, mi s-a 

pomenit numele și conform Regulamentului am dreptul la replică. 

Deci, d-nule Primar, iar sunteți în eroare și dvs. și cei care vă sfătuiesc. 

Stimați colegi, d-nul Primar nici măcar nu știe cum funcționează acest ENET. 

Cu dânsul am avut o discuție la un moment dat și a mai chemat un personaj din 

anturajul dânsului, care acel personaj ori habar nu avea ori era rău intenționat ...”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... d-nule consilier este un coleg și nu  

vă permit să-l numiți personaj. Nu este din anturajul meu este un coleg angajat al 

Primăriei municipiului Focșani. 

Dvs. veniți cu tot felul de acuzații că eu îmi fac anturaje pe aici. Eu nu îmi fac 

nici un anturaj, eu pun la muncă un sistem pe care l-am moștenit”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„… d-nule Primar, nu v-am înterupt și ca atare vă 

rog frumos să aveți un pic de  decență și să nu mă întrerupeți.   

În concluzie, d-nul Primar habar nu are cum funcționează ENET-ul. 

D-nule Primar, aceste două motoare de ROLLS ROYCE care generează curent 

electric deci, întâi și întâi ele trebuiesc puse în funcțiune și generează curent electric de 

abia după aceea căldură. Nu invers cum spuneați dvs. și colegul dvs., că întâi se 

procedează la producerea căldurii și de abia după aceea la curentul electric. 

Deci, repet, întâi se produce curentul electric și agentul termic este reziduu la 

producerea curentului electric. Și vreau să vă spun următoarea chestiune. 

Păi dacă randamentul ENET-ului, a acestor motoare plus randamentul rețelei de 

distribuție adunate, nu depășesc   șaptezeci și cinci la sută randament, repet, nu depășesc 

șaptezeci și cinci la sută randament, o centrală termică în condensare modernă în ziua de 

astăzi are un randament peste nouăzeci și opt la sută. 

Cum puteți spune dvs. că ENET-ul consumă mai puțin gaz și este mai puțin 

poluant. 

Da d-nule Primar, dvs. sunteți în eroare, pentru că dacă nu știți v-aș sfătui să 

tăceți! 

Deci, poluarea, aceste motoare ROLLS ROYCE pe lângă faptul că ard gaz ca și 

un motor de mașină, uleiul necesar ungerii motorului, o parte din acel ulei se arde. Și 

acest ulei ars ajunge în atmosferă. O centrală termică nu arde ulei. 

Deci, pentru cei care nu știu, un motor ROLLS ROYCE la ENET este exact un 

motor pe gaz, pe care-l are fiecare la mașină … ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„… măcar eu vă spun ca să învățați sau să știți 

care este adevărul. Deci, poluarea este mult mai mică”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „aș vrea să-i adresez o întrebare d-nului Director  

Merchea. 

D-nule Director, cât costă acea mentenanță pe fiecare motor. Deci, cât ne costă pe 

noi focșănenii să plătim acea mentenanță pe an? 

Sunt două motoare am înțeles, sunt funcționabile amândouă? ”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „funcționează 

amândouă …” 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „și cât ne costă mentenanța lor pe an?” 
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D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „este la oră de 

funcționare”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „dați-ne o sumă, cât costă mentenanța pe an la 

motor? 

Ar trebui să știți d-nule Merchea, pentru că sunteți director acolo!”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „dvs. țineți minte toate 

datele din contrabilitate?” 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „vă mulțumesc frumos, asta voiam să vă întreb!”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „asta v-am răspuns”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„o să fiu foarte scurt. 

Nu știu dacă focșănenii știu, dar presupun că dacă nu știu, le spun eu acum. 

ENET-ul produce curent electric, cum a spus și d-nul Bîrsan, produce curent electric la 

un preț foarte convenabil, îl vinde în rețeaua națională și Focșani-ul cumpără energie 

electrică la un preț mai mare.  

Părerea mea este că ar fi fost bine să folosim această energie electrică pe care o 

produce ENET-ul, la Focșani, la prețuri mai mici. 

Deci, asta ar fi o chestiune care ar ajuta pentru Focșani și pentru focșăneni. 

Nu știu dacă știați chestia asta, nu știu dacă d-nul Primar știa chestia asta”. 

 

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

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:„știați !...”. 

 

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

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:„păi dacă … spuneți dacă știați. Și de ce nu 

folosim noi energia electrică …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dintr-un singur motiv d-nule consilier”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ia spuneți d-nule Primar !”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pentru că nu este autorizat să distribuie  

energie la alt consumator. ENET-ul are contract încheiat cu RENEL-ul cu societatea de 

distribuire și furnizare a energiei electrice și de acolo se preia în rețea. Și de acolo ... noi 

nu putem lua ”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„d-nule Președinte, îmi permiteți …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier vă aduc la 

cunoștință că nu vi s-a pronunțat numele, nu aveți dreptul la cuvânt, v-ați exprimat până 

acum suficient”. 

 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier Bîrsan, ca să 

vedeți că nu am nimic cu dvs., erați cu mâna pe sus, nu știu ce căutați cu mâna pe sus, 

eu am supus la vot …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„eu eram cu mâna pe sus și am votat împotrivă  

d-nule Președinte…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu, erați cu mâna pe sus …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„eu nu eram cu mâna pe sus. Am votat și votez 

împotrivă cum am spus de la bun început”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dacă mai stați o data cu mâna 

pe sus să știți că vă punctez …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„eu eram cu mâna pe sus să cer cuvântul”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „asta ca să nu se supere d-nul 

consilier Filimon ”. 

 

  

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani  nr. 384/2015 

pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„deci, aceleași probleme vis-a-vis de acest 

inventar, prețuri exorbitante. 

Mă scuzați un piculeț că mi-am pierdut hârtia.  

Mă scuzați d-nule Președinte, îmi caut hârtia și revin la cuvânt”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „cunoaștem asta, nu vă faceți 

probleme. 

Dacă sunteți pe subiect, poftiți d-ra consilier Dimitriu”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „eu sunt pe subiect d-nule Președinte, stați 

liniștit. 

D-nule Primar, dacă aveți ceva de spus, vă rog adresați-vă la microfon, vă dă 

cuvântul d-nul Președinte de ședință, știți regula pe care o avem… ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „v-am rugat, dacă sunteți la 

subiect …”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „așa ca chestie. Dacă facem mișto …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „apropos domnișoară, haideți să 

facem așa o paranteză micuță …”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „eu vorbeam pe subiect, acum …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „haideți să facem o paranteză 

pentru că tot v-ați luat de Primar.  

Ați spus că noi nu atragem fonduri europene. Tocmai, ați refuzat un fond 

european, ca idee așa, de șaisprezece milioane de euro. 

Spuneați la un moment dat că nu a făcut Primarul nimic”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„îmi dați voie. Îmi luați din cele două 

minute …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu vi le punctez. Stați liniștită 

că nu v-am dat voie, am făcut o paranteză. 

Dvs. știți foarte bine că ne-ați acuzat că nu s-au atras fonduri europene. Tocmai 

ați refuzat șaisprezece milioane de euro. Vă mulțumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„d-nule Președinte de ședință, așa cum am 

mai spus, la nivel național s-au atras fonduri europene de zero virgulă zero cinci la sută. 

Pardon, Primarul nu știa acest lucru! 

Și apropos de proiectul de hotărâre nr.2. Cum ne-am obișnuit de altfel, sunt 

băgate la pachet mai multe doleanțe ale … nu știu, ale d-nului Primar, că dumnealui este 

inițiatorul. 

Este aici un domn, Ciochină Moise, care dorește intabularea terenului în suprafață 

de o sută șaptezeci și trei mp. situat la adresa str.Dornișoarei. Ca să nu treacă acest 

proiect și ca să dea vina pe Grupul PNL cum de fiecare data spune cetățenilor  și se 

trimit oameni, puși pe drum de la Primărie la sediul PNL, nu știu dacă știați lucrul 

acesta, pentru că PNL-iștii sunt de vină pentru netrecerea proiectelor în Consiliul local, 

aș avea rugămintea la fel, acest domn să aibă proiect de hotărâre separat pentru 

intabularea acelui teren. Nu băgat la pachet cu toate celelalte pe care dvs. doriți așa, să 

le treceți fără a avea așa, pur și simplu, bunul simț de a documenta cum trebuie 

proiectul. Mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „încă odată vă rog să aveți grijă 

la limbaj”. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan:„între timp, spre dezamăgirea d-nului Primar,  

mi-am găsit și hârtia. 

Deci, la art.2 din acest proiect, la punctul 5 zice așa: teren aflat în Focșani, tarla, 

parcelă, în suprafață de șaizeci și doi mp. care se identifică cu număr de inventar, se 

diminuează cu șaizeci și doi mp. 

Deci un teren de șaizeci și doi mp. se diminuează cu șaizeci și doi mp., bun. La 

lista de inventar, de pe str.Ulmului, la locurile de joacă. Personal am fost acolo și le-am 

măsurat cu metrul d-nule Primar, nu cu pasul cum ați măsurat dvs. la str.I.Basgan.  

Deci, acolo unul din spațiile de joacă are exact șase zeci și doi mp.  Cauciucul 

acela pentru protecția copiilor în cazul în care cad, ca să nu se rănească, aici în valoare 

de inventar scrie două sute cinci zeci și patru milioane lei vechi.  

Am căutat și m-am străduit, deci, nici nu vă imaginați să aflu prețul cel mai mare 

la un asemenea covor. 

Deci, aici apare la inventar trei sute cincizeci și trei mp. de covor de protecție și 

cel mai mare preț pe care l-am găsit a fost o sută zece lei mp. Deci, de trei ori mai mult 

în lista de inventar. 

Peștișorul cu arc, pe care se așează copiii. Un peștișor de joacă pe care se așează 

copiii și se balansează  acolo, nu am reușit să găsesc un peștișor mai scump de o mie 

șase sute de lei. Aici în lista de inventar este patru mii o sută treizeci lei. 

Leagăn dublu, costă aici șapte mii șase sute lei, nu am reușit să găsesc unul mai 

mare de opt mii două sute lei, nu am reușit. 

Sistem de joacă, patruzeci și unu mii șase sute patruzeci și unu, patru sute  

șaisprezece milioane lei, un sistem de joacă, nu am reușit să găsesc unul mai mare de o 

sută șaizeci și trei milioane lei. 

Nu vă spun ce aberații am văzut la fitness, bicicletă, tot felul de chestiuni. Te 

crucești și te scuipi în sân de câți bani se pot cheltui  și de fapt cât costă.  

Și am ajuns la o concluzie. Dacă luăm aceste prețuri de inventar și le împărțim la 

trei, găsim exact prețul corect. 

La următorul punct, la 34, 35 – instalație termică pentru PT 23 Bahne, una dintre 

ele costă, deși are aceeași denumire, număr de inventar diferit, deci, instalație termică, 

una costă o sută unsprezece mii, nu, unsprezece mii, unsprezece milioane și una costă 

un million jumate. De ce așa, nu știu! 

Și acolo jos, văd acolo o chestie,  schimbător de căldură în plăci, două mii 

patrusute lei și într-adevăr acesta-i prețul domnilor! Un schimbător de căldură în plăci 

este un mecanism extraordinar de complex și într-adevăr aici face banii. Dar comparați 

acest schimbător de căldură  în plăci care funcționează la un punct termic față de … să 

zicem bicicleta, care costă o sută zece milioane lei”. 

   

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dau cuvântul d-nei Cristina 

Costin ca să vă lămurească sau să ne lămurească”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii:„legat de aparatele de fitness trebuie 

să vă reamintesc că a fost făcută licitație publică deschisă pentru achiziția unui 

skatebopard așa s-a numit documentația și d-nul Matișan, cred că poate să confirme 

dacă este în sală pentru că a fost și a verificat, se numea amenajare skate în Parcul 
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Bălcescu. Skate care a avut în componență aparate de fitness și o platformă pentru 

skateboard.  

A fost licitație publică deschisă, a câștigat o firmă … nici nu mai știu, din 

București. 

Dvs. ați scos separat aceste valori, dar documentația completă a cuprins mai 

multe activități: skate, amenajare platformă, alei și aceste obiecte de fitness, ulterior ele 

au fost transferate din Parcul Bălcescu în locația pe care le-ați găsit dvs. 

Domnule consilier, noi după ce terminăm o investiție, avem obligația să 

evidențiem toate cheltuielile aferente acestei investiții, după care se transformă 

investiția în număr de inventar, obiect de inventar.  

Valoarea toată de investiție a fost transformată în aceste obiecte de inventar și 

skate și proiectare, toate cheltuielile s-au adunat pe fiecare element rezultat. 

Legat de locul de joacă de la Ulmului cred, din Cartierul Tineretului la fel, dacă 

îmi aduc bine aminte, au fost niște donații, acel element de joacă, arc sau cum îi spuneți 

dvs., au fost niște donații de la d-na Plăcintă. 

Deci, valorile rezultate sunt înregistrate în urma donației. Și locul de joacă de la 

Moonen la fel, au fost donații.  

Ei le-au transmis cu această valoare, noi de unde … dacă le-au donat. Pur și 

simplu, le-au donat”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „mulțumesc d-na Costin. 

Deci, stimați cetățeni ai municipiului Focșani, ați înțeles că sunt donații de la d-na 

Plăcintă, sunt licitații publice, nu sunt elemente scoase din context așa cum bine 

întenționat d-nul consilier Costel Bîrsan face referire și  …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ dacă acelea sunt donații stimații noștri 

concetățeni focșăneni, ar trebui să știe că spre exemplu, șasezeci și doi de mp. au 

dispărut. 

Cum au dispărut d-nule Președinte!  

Haideți, spuneți cum au dispărut! Nu trebuie spus, s-au evaporat … ”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„le-a luat d-na Plăcintă …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „a fost o magie acolo …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„a fost o magie!  

D-nul Președinte spune că a fost o magie, eu știu că …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „haideți că mai și glumim ca să 

vă mai relaxați …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„eu nu glumesc acum … șasezeci și doi mp. … 

faci o căsuță acolo …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „am înțeles”. 
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D-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea patrimoniului: „d-nule 

consilier, urmează să diminuăm domeniul privat cu terenurile vândute, nu putem să le 

menținem în continuare în domeniul privat pentru că nu mai sunt proprietatea 

municipiului. 

Am și scris, au făcut obiectul  unor contracte de concesiune”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „este greu doamnă să se 

înțeleagă …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„d-nule Președinte, îmi permiteți, o întrebare! Deci 

…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „stați puțin că nu v-am permis. 

Se diminuează suprafața și valorile terenului inventariate ca urmare a vânzării 

terenului care au făcut obiectul contractului de concesiune în decursul anului 2017, după 

cum urmează: etc, nu vi le mai citesc. 

Vă rog frumos, dacă doriți acasă, în sânul familiei să vă citiți proiectele corect și 

să le și înțelegeți”. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.  

 

 

Se prezinta punctul 3 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:„mulțumesc d-nule Președinte. 

La proiectul 3 și 4 din această ședință, eu am către d-nul Primar o cerere scrisă 

prin care solicit să mi se aducă la cunoștință anumite probleme legate de aceste proiecte.  

Este înregistrată pe data de 13.11.2017 și nici până la această data nu am primit 

răspuns deși, după cum știți sau am convenit împreună că la zece zile de la adresarea 

unor interpelări să ni se dea răspuns. 

Ca atare la proiectul 3 și 4 eu mă abțin la vot. Mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunteți în eroare d-nule consilier”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„ normal, ca de obicei”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „normal, recunoașteți, mă bucur. 

Acea adresă pe care ați înaintat-o dvs. Primăriei municipiului Focșani, a fost 

clasată ca și petiție. Nu a fost înregistrată ca o interpelare a dvs. în calitate de consilier 

local în cadrul unei ședințe, drept pentru care se va aplica procedura de soluționare a 

petițiilor. Veți primi un răspuns în termenul legal de 30 de zile. 

Acea adresă a fost înaintată tuturor entităților din cadrul Primăriei municipiului 

Focșani și din cadrul municipiului Focșani care vor da răspunsuri tehnice exacte cu 

privire la tot ceea ce ați solicitat dvs. 

Dacă expirau cele 30 de zile și nu primeați răspunsul aveați tot dreptul ca să faceți 

această remarcă. Vă mulțumesc”. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.  

  

 

 

Se prezinta punctul 4 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; 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.  

 

  

 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea 

inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.  

 

 

 

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

unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud solicitat 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 483.  

 

 

 

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

listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în 

baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare pentru 

depunerea dosarului de locuință socială; 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „mulțumesc d-nule Președine, aș dori să 

fac un amendament pentru a fi înscriși în lista de priorități încă două persoane care 

aveau dosarele depuse dar nu îndeplineau un singur criteriu și anume, adică, mai aveau 

niște datorii la bugetul local. Între timp aceștia și-au achitat absolut toate datoriile și 

îndeplinesc toate criteriile pentru a face parte din lista de priorități și anume, este vorba 

de d-nul Iosofache Aurel din municipiul Focșani și d-na Banu Liliana tot din municipiul 

Focșani. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„ mulțumesc d-nule președinte. Voiam să vă 

reamintesc vis-à-vis de acest proiect cu locuințele sociale. 

În procesul verbal din ședința din 26 octombrie 2017 când d-nul Viceprimar 

Mersoiu a citit așa pe fugă vreo opt amendamente și de la care nu am înțeles nimic și eu 

atunci m-am opus, deci am votat împotrivă, la acel proces verbal, uitați ce amendamente 

au fost. Zice așa, se prezintă proiectul nr.25. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării art.1 din HCL nr.92/2017 privind utilizarea excedentului bugetar local 

încheiat pe anul precedent. Și uitați, sunt nouă amendamente. 

Unul din amendamente zice așa. 

Deci, se diminuează  da, excedentul bugetar când se folosește, să înțeleg că se 

alocă sume, se diminuează cu cincisprezece mii lei creditele bugetare și angajamentul 

pentru obiectivul de investiții Amenajare loc joacă în Grădina Publică. 

Alta. Se diminuează cu o sută nouăzeci și cinci mii lei creditele bugetare pentru 

angajament obiectiv de investiții Contorizări scări de bloc. Și celelalte două care aici 

este problema, se diminuează cu cincizeci de mii lei creditele bugetare și de angajament 

aferente obiectivului Documentație tehnico-economică pentru blocul G.2 din Aleea 

Căminului. La fel, este vorba de blocuri din Revoluției nr.17”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „vă rog să spuneți care este 

legătura”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„ deci, ideea este în felul următor.  

Păi, cum ne-a acuzat pe noi d-nul Primar că nu am vrut să votăm nu știu ce 

proiecte dacă dânsul a diminuat cu asemenea sume! Se referă de fapt la anveloparea 

blocurilor, a acestor blocuri! 

Deci, se știa de la bun început că aceste blocuri nu vor fi amenajate și ca atare 

s-au luat aceste sume. Mulțumesc”.  
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu : „ d-nule Imireanu, haideți să-l 

lămuriți pe d-nul consilier Bîrsan”. 

 

D-nul Adrian Imireanu – Şef  Birou Proiecte: „contextul este următorul: aveam în 

plan să reabilităm  atât G.2-ul cât și blocul Revoluției nr.16 și 17. 

În urma ... am transmis o solicitare oficială către ADR, am primit răspunsul că 

blocul G.2 nu poate fi eligibil pentru că are în cadrul lui două apartamente proprietate 

privată și nu putem interveni pe blocuri care conțin locuințe proprietate privată. 

 

 

 

Iar în ceea ce privește blocurile din Revoluției 16 și 17 ele au fost prinse în 

strategia de dezvoltare locală care a fost elaborată și asumată zilele trecute de Grupul de 

Acțiune Locală, ele vor fi finanțate din Axa 9, deci, nu s-a renunțat la ele, sunt prinse în 

planul de măsuri al Strategiei de dezvoltare locală pentru grupuri marginalizate”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„da, eu am înțeles ce a spus d-nul Imireanu, dar 

atunci eu nu înțeleg de ce se spune, și d-nul Primar este aici de față, că tot trimite 

membrii de la comunitatea romă la noi, că noi suntem împotrivă. 

Deci, dvs. le tăiați banii iar noi suntem împotrivă.  

Deci, noi niciodată nu am fost împotriva acestor oameni amărâți. Ba dimpotrivă, 

dvs. i-ați amăgit mereu în campanii electorale, ați spus că le faceți și le dregeți și le 

tăiați banii după aceea.  

Eu am înțeles care este situația”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „este clar, nu ați înțeles”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„haideți să nu mai fiți demagoci. 

Haideți să respectăm acești oameni, nu-i mai repartizați în tot felul de clădiri în 

care nu ar sta nici un câine acolo. 

Haideți să le creăm niște condiții dacă tot le dăm omenește nu așa. Noi niciodată 

nu am votat împotriva acestor proiecte și nici azi nu vom vota. Mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „încă odată îmi demonstrați că nu ați 

înțeles exact ce a precizat și explicat d-nul Imireanu. 

Sunt două lucruri total diferite. 

Pe de o parte intenția noastră este și va rămâne în continuare de a reabilita aceste 

blocuri prin anumite axe prin fonduri europene. 

Inițial a fost vorba de axa 3. 

Observând condițiile impuse de  Ghidul de finanțare ne-am dat seama că nu mai 

putem fi eligibili pe acea axă. Ne-am reorientat către axa 9. În continuare vor fi 

reabilitate toate acele blocuri și vă mai dau o veste proastă domnilor consilieri PNL, vor 

mai fi construire și alte blocuri sociale pe de o parte. Pe de altă parte țin să vă 

reamintesc faptul că dvs. ați lipsit consecutiv la două ședințe extraordinare care au avut 

pe ordinea de zi aprobarea acestei liste. 
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De aceea, eu, când veneau în fața Primăriei și mă întrebau de ce nu este aprobată 

această listă, le-am spus, nu s-a putut aproba această listă și sunt de față aceștia și am 

avut atâtea discuții cu dumnealor de fiecare dată când vin la serviciu, îmi rezerv zece 

minute, un sfert de oră să stau de vorbă cu dumnealor și le-am explicat foarte clar că nu 

s-a putut aproba acest proiect deoarece avea nevoie de votul a minim paisprezece 

consilieri. 

Dvs. nefiind prezenți la ședință, nu s-a întrunit numărul de voturi necesar pentru a 

fi aprobată această listă pentru ca mai departe să putem să le punem la dispoziție aceste 

locuințe. Dumnealor sunt de acord să stea sub un acoperiș decât să stea în ploaie și în 

vânt în această perioadă.  

Chiar și așa fiind, noi am făcut tot felul de investiții și reparații dar vor fi făcute în 

continuare reparații și investiții mult mai ample. 

Din păcate, dacă dvs. considerați că noi am uitat de ei, dumnealor pot confirma.  

Am constituit, cunoașteți strategia, cunoașteți GAL-ul Unirea care a fost 

constituit!   

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„bineînțeles că cunoaștem”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „spuneți-mi și mie despre ce este vorba 

dacă îl știți! Ce face acest GAL! 

Dacă sunteți consilier local ar trebuiu să cunoașteți ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ deci, dvs. ați convocat ședința acum o 

săptămână când nici măcar nu era extraordinară și ați dat vina pe noi că nu votăm pentru 

comunitatea romă! 

Noi întotdeauna am votat, dvs. ați tăiat banii. 

 Recunoașteți chestia asta! Și spuneți-o aici ca să audă și ei.  

Nu mai mințiți, îi amăgiți în campanie electorală și acum le-ați tăiat banii”. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu am tăiat nici un leu. 

Stimați cetățeni, nu am tăiat nici un leu în ceea ce privește finanțarea acestor  

lucrări. Dacă dvs. nu înțelegeți niște mecanisme ale administrației publice și niște 

mecanisme privind atragerea unor fonduri europene, nu are sens să stau acum să pierd 

timpul și să vă dau o lecție despre atragerea fondurilor europene. Vă mulțumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte. 

D-nule Primar, un bun gospodar cum sunteți dvs. ca și edil al  municipiului 

Focșani, își face vara sanie și iarna car. 

Acest proiect de hotărâre nu trebuia să aștepte luna noiembrie să ne înțelegem, 

putea fi pus pe ordinea de zi în lunile din vară. Și atunci, este nefondat ceea spuneți dvs. 

că din reaua noastră voință,  ați recunoscut că îi puneați pe oameni pe drumuri, să vină 

la sediul PNL, din cauza faptului că nu suntem prezenți la o ședință pe care o convocați 

la ora șapte dimineața. Iarăși este un abuz din partea dvs.  

Mai departe, d-nule Primar dacă tot ne luați așa la întrebări ca la școală, pot să vă 

iau și eu la întrebări.  
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Știați cumva că blocul din Revoluției, că pentru blocul din Revoluției, s-au alocat 

bani pentru reabilitare, jumătate din el fiind reabilitat și jumătate nu? 

Îmi spuneți și mie, banii care s-au alocat pentru întreg blocul unde sunt! 

Unde sunt acele materiale de construcție care practic până la momentul de față 

acea parte din bloc nu a fost reabilitată? 

Ați preluat o moștenire pe care ați aruncat-o tot timpul în față. Asumați-vă și ce  

s-a întâmplat înainte pentru a putea demara proiectele pe viitor. 

Scuzați-mă, sună pompos cu aceste fonduri europene de care vorbiți de fiecare 

data, dar niciodată nu veniți în urmă să îndreptați ceva ce oamenilor acestora li s-a 

promis de zece ani în urmă. Mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ stimată domnișoară consilier, mă simt 

obligat să  vă răspund la ce ați comentat mai devreme. 

În primul rând, iertați-mă dar trebuie să vă relatez exact adevărul. 

Datorită dvs. am ajuns în luna noiembrie. Pentru că în luna iulie dacă țineți minte, 

am venit cu un proiect de hotărâre în care noi modificam, transformam din fondul 

locativ în fondul de locuințe sociale aceste blocuri de care tot vorbim astăzi. 

 Nu ați fost de acord să le votăm. În luna august am intrat cu inventarierea, mult 

discutata și problematica inventariere până ați înțeles ce înseamnă inventarierea asta, 

pentru că trebuia să le atragem în inventarul privat al municipiului Focșani. 

S-a votat undeva prin luna septembrie și de atunci, ba nu ați venit, ba nu ați votat. 

Și așa am ajuns în luna noiembrie, plus că am avut termenul de depunere a dosarelor. 

Deci, nu din vina mea sau din vina colegilor mei din Primărie. Mulțumesc frumos 

pentru înțelegere”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „este clară treaba și aici. Ne 

repezim ca surzii în tobă”. 

 
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Marius-Eusebiu Iorga, 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 Marius-Eusebiu Iorga, fiind adoptat cu 21 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 484.    

 

  

 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

clasificării unității locative situată în bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani în locuință de serviciu; 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan. 

 

  



 33 

 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării art. 1 alin. (3) din H.C.L. nr. 6/2017 privind aprobarea cofinanțării de 

către Municipiul Focșani, în calitate de partener, prin Serviciul Public Local de 

Asistență Socială Focșani, a proiectului Adăpost de Noapte „Sfântul Nicolae cel 

Nou”, derulat de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România – filiala 

Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia; 

 

  D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ d-nule Președinte, sunt sigur că ați citit 

proiectele acestea și chiar pe dvs. o să vă întreb.  

 Conform notei de fundamentare pe care au trimis-o cei de la Direcția de Asistență 

Socială și Medicină Școlară, s-a stricat centrala termică, de la obiectiv Adăpost de 

noapte.  

 Ce mi se pare surprinzător și nu înțeleg, și dacă puteți dvs. să îmi explicați. Pe 

factura de achiziție, s-au achiziționat două centrale. 29.09.2008, s-au achiziționat două 

centrale.  

 Unde este a doua, sunt două centrale la această asistență?. 

 Sunt atașate facturile la acest proiect”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „corect. Ați fost acolo să le 

vedeți?”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „în proiect spune, înlocuire centrală, da?”. 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „citiți proiectul d-nule consilier. Vreți să  

vi-l citesc eu! 

Ei au solicitat dar în proiect s-a propus altceva. 

Citiți proiectul. Este vorba doar despre modificarea.  

Este vorba de, doar modificarea structurii de personal specializat utilizat. 

Dumnealor au cerut mult mai multe. Noi am propus doar ceea ce am considerat  

că este normal și necesar. Care este problema?  

  

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „nu înțelegeam de ce s-au achiziționat,  

sunt două centrale acolo!”.   

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „fiecare unitate subordonată poate să 

solicite sau să propună mai multe. 

Noi, prin aparatul de specialitate analizăm și eu stabilesc dacă este oportun sau nu 

este oportun să-l propun ca proiect pe ordinea de zi.  

În proiectul propus astăzi, doar o parte din cele solicitate de Direcția de Asistență 

Socială și Medicină Școlară au fost prinse în proiectul care este supus dezbaterii și 

aprobării”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:„inclusiv cofinanțarea”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „citiți cu atenție, nu”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„eu vă spun ceva ce scrie aici, cofinanțarea”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„domnule, este o modificare a unei  

hotărâri care privește cofinanțarea, dar obiectul acestei modificări o reprezintă doar 

modificarea structurii de personal specializat, utilizat. 

Vreți să vă citesc ca la grădiniță! Mulțumesc. 

Haideți să vă citesc ce propunem!.  

Deci, aprobarea modificării art.1, alin.3 din HCL nr.6/2017 privind aprobarea 

cofinanțării de către municipiul Focșani în calitate de parteneri prin Serviciul Public 

Local de Asistență Socială Focșani. 

La proiectul Adăpost de Noapte Sf.Nicolae cel Nou, derulat de către Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Vrancea în vederea asigurării continuării 

acesteia după cum urmează.  

Deci, acest proiect privește modificarea HCL nr.6. Chiar așa se numește. Privind 

cofinanțarea și se modifică structura de personal specializat, utilizat astfel.  

Nu are sens, să vă citesc, plictisim auditoriul. Și sintagma Serviciul Public local  

de Asistență Socială  se înlocuiește cu Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară 

în tot cuprinsul hotărârii precum și titlul acesteia. 

De ce vorbim de cofinanțare? ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ziceți domnule consilier”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „simplu, v-am întrebat că această factură  

din anul 2008 este atașată la acest proiect și am spus, de ce s-a cumpărat ”.   

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „întrebații pe domnii de la Direcția de 

Asistență Socială și Medicină Școlară de ce au atașat aceste facturi, că noi i-am întrebat 

și știm despre ce este vorba”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre:„despre ce este vorba, nu ne lămuriți și pe 

noi?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „probabil asta justifică vechimea 

centralei”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o interpelare scrisă, răspuns scris”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dvs. ați propus proiectul acesta. Trebuie să ne 

explicați, de asta vă întrebăm. Nu vă întrebăm ca să omorâm pe cineva”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„o să primiți răspunsul în scris”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„nu putem să votăm ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ați fost ieri și ați plecat 

domnule. Puteați să întrebați”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „dvs. știți ce vorbiți acum, vorbiți pe dinafară? 

Unde am plecat noi? Nu mai vorbiți aiurea”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„nu ați întrebat nimic ieri la comisii”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „despre ce vorbim”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „cum nu am întrebat, chiar am polemizat cu 

dvs.”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă pun înregistrarea ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „puneți înregistrarea pe care ați făcut-o ieri, că 

tot aveți veleități de securist”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc, mă bucur”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „eu zic să ne liniștim. Eu am o 

rugăminte, d-nul Primar  este apolitic, în mod normal putea să fie invitat la dvs.  

Auziți, să-l invitați acolo la sediu  să vă citească și să vă explice proiectele”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan : „cum este d-nul Primar? Este apolitic ?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „este pentru toți cetățenii, cum a 

spus un alt fost ex primar, nu l-am dat afară, dar este apolitic aici la Primărie pentru toți 

cetățenii”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „dați-mi voie două secunde, să-l 

lămuresc pe d-nul consilier Tănase. 

Domnule, stați un pic, nu vă mai aruncați în gât așa, voiam să vă explic despre 

proiect. 
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Domnule consilier, haideți să discutăm lucruri serioase, în legătură cu proiectul 

pe care-l dezbatem acum. În parteneriat cu Serviciul Public de Asistență Socială, cum se 

denumea înainte SPLAS, cu Primăria municipiului Focșani și cu Ministerul Muncii. În 

anul 2009 s-a derulat un proiect pentru amenajarea, refacerea și modernizarea acestui 

centru pe o perioadă de 10 ani. Pe parcursul timpului, după cum bine știți, Serviciul 

Public de Asistență Socială a luat altă denumire, s-a transformat într-o direcție și anume 

Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară fapt pentru care suntem obligați acum 

să transferăm, să modificăm sintagma SPLAS cu DASMS.  

Este vorba de o altă entitate care este obligată să preia și să continue acest 

protocol. Este foarte simplu. Nu cofinanțăm nimic, nu facem nimic nou, mergem mai 

departe. 

Asta este tot, este simplu”. 

 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „noi am înțeles despre ce este vorba în  

proiect și modificarea structurii de personal. Singurul lucru pe care l-am întrebat și nu 

vreau să creez neapărat o polemică, să ne lămurim și noi, de ce este o factură din 2008 

pe două centrale! Nu mai zic că montajul este pe o bucată”.   

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:„vă explic imediat.  

După câte am înțeles, acest centru are nevoie de o centrală nouă, trebuie să 

recunosc, personal nu am fost de acord cu investiții suplimentare. 

Am fost de acord doar cu modificarea și continuarea cofinanțării, cofinanțare care 

are ca scop achitarea, susținerea tuturor cheltuililor de personal și de utilități, nu și a 

obiectelor de inventar.  

Personal nu am fost de acord dar, dat fiind faptul că mă ocup de această direcție, 

nu am fost de acord cu investiții suplimentare. Asta este tot. Factura a fost pusă la 

dispoziția dvs. cu întreg dosarul, cu referat, cu absolut tot. Acesta este scopul. 

Ce nu ați mai înțeles ?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier, pentru restul 

o să vă lămurim în scris. Vă mulțumesc”. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 485.  

 

 

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

alocării sumei de 5,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2017, pentru susținerea proiectului „Moș Crăciun Muzical”, inițiat și organizat de 

Consiliul Local al Tinerilor Focșani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 486.  
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Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 432/2017 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 :„ mă uit la acest proiect ”Reparații capitale 

Fântână arteziană Primărie – Piața Unirii, cum am spus și data trecută, asta nu poate fi 

reparație capitală pentru că este o fântână nouă și pentru montare diuze pentru jeturi de 

apă verticale și corpuri de iluminat tip led cu rol ambiental, eu nu cred că se merită să 

dăm două miliarde și ceva. Mi se pare chiar penibil. 

Avem fântâna arteziană de lângă Balada, care nu este reparată de ani de zile și noi 

băgăm bani aiurea, banii contribuabilului focșănean, îi băgăm, două sute douăzeci și 

șase de mii nouă sute optzeci și unu de lei noi pentru această fântână nouă, nou nouță, 

are câțiva ani.  

Și trebuie să o facem fântână urlătoare acum, cu leduri ? 

Domnule Primar, cu de astea veniți la noi! 

Acestea sunt proiecte? Dar nu vă gândiți că aud cetățenii? 

Dvs. sunteți inițiatorul. Chiar așa, o fântână nouă vreți să-i faceți reparații 

capitale!”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „haideți să-i lăsăm în beznă 

totală. Iluminat nu avem, căldură nu avem, muzică nu avem, nu avem nimic.  

Haideți să-i lăsăm în beznă totală pe cetățeni, haideți să ne batem joc de ei la 

maxim, cât se poate”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase :„ asta avem de ce sunteți capabili să faceți” . 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „voi faceți chestia asta, ne pare 

rău”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o să fac doar o singură mențiune că 

deja suntem într-un stadiu avansat de elaborare a documentației cu privire la reabilitarea 

mai multor zone din municipiul Focșani, zone centrale. 

Este vorba de piațeta asta de la Balada, de care ați amintit în care intră ca proiect 

inclusiv reabilitarea, inclusiv a acelei fântâni arteziene, deasemeni va fi reabilitată 

piațeta din fața Teatrului, din b-dul Republicii și piațeta dintre Magazinul Milcovul și 

fostul Zimbru. 

Așa că nu stăm degeaba d-nule consilier  și spre dezamăgirea dvs. le vom repara 

și pe acestea și vom repara și parcurile unde avem și acolo fântâni arteziene.  

Dar eu cred că era necesară, că eu sincer am studiat problema aceasta și am stat 

de vorbă cu foarte mulți cetățeni și mie nu mi se pare că asta ar fi o fântână arteziană. Să 

mă ierte colegii care au lucrat la așa ceva. Două jeturi, trei jeturi acolo, asta nu înseamnă 



 38 

fântână arteziană. Înseamnă un lac în care se acumulează foarte multe alge, mușchi, 

ș.a.m.d. 

Și din acest motiv am zis că trebuie intervenit cu un sistem de filtrare, are un 

sistem de pompare adecvat și pe lângă acestea, nu costă atât de mult ca să avem și să 

punem la dispoziția focșănenilor un lucru frumos și elegant care de altfel place tuturor 

locuitorilor din alte orașe unde s-au instalat deja aceste sisteme. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „d-nule Primar, dați-mi voie, haideți să reparăm 

monumentul din Piața Unirii, pavajele pe care le facem în fiecare an.  

Facem acum fântâni! 

Dacă dvs. considerați că aceasta este o prioritate, dar știți foarte bine că în fiecare 

an s-a reparat acel pavaj în Piața Unirii! 

Este josnic ce se întâmplă! ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „îmi pare rău, vreau să am o 

discuție doar cu dvs.  

Din cauza faptului că nu ați aprobat să avem lumină în oraș, când faceți aici 

galerie, nu vedeți gropile, pentru că este întuneric, s-au ars becurile. Ne pare rău, din 

cauza asta nu le vedeți că se repară”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „am văzut că în fiecare an vin muncitorii și 

repară”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „se repară, chiar se repară”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „poate la dvs. pe stradă se repară”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte de ședință. 

Domnule Primar v-aș întreba cum adică nu este prea scumpă reparația capitală a 

acestei fântâni.  

Apreciați două miliarde trei sute mii lei vechi, că nu sunt bani mulți, în 

comparație cu ce? 

Și să nu uităm că geamurile domnului Primar dau către Piața Unirii și probabil că 

vrea să aibă mediu relaxant și propice, să-și facă treaba la birou. 

Spuneți-mi vă rog, ce înseamnă două miliarde trei sute  în comparație cu ce, nu 

sunt bani mulți?       ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „eu vă întreb atît. Dacă peste doi ani și 

jumătate o să aibă biroul d-nul Ion Ștefan acolo, nu o să se bucure și dumnealui? 

Atunci nu o să mai fie o problemă chestiunea asta? Atunci o să coste mult mai 

mult. 

Domnilor chiar așa vă gândiți la niște lucruri, iar veniturile pe care le aveți dvs. 

dintr-o simplă consultanță de la o primărie, de un milliard și ceva, o simplă consultanță, 

mi se pare jenant să mai vorbim în asemenea condiții”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar, nu suntem aici să 

vorbim despre ceea ce fac în timpul liber. În nici un caz nu fac poliție ca dvs. în 

Primărie. În nici un caz nu-mi bat joc de cetățenii municipiului Focșani”. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 487.  

 

D-nul consilier  Radu Nițu: „d-nule Președinte, vă rog să vă uitați și la ceas, nu 

ținem aici atâția oameni, să vorbim de atâtea ori, nu știu ce!”. 

 

  

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

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de 

investiții ”Sistem de irigații spații verzi în Cartierul Sud din municipiul Focșani, 

județul Vrancea”; 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „dragi colegi, domnule Primar, domnule 

Președinte, aș vrea să cer amânarea acestui proiect. Am găsit  multe nereguli, pentru un 

om care nu se pricepe, cum a spus domnul. 

Haideți să vedem cât de mult mă pricep! 

În memoriul tehnic general domnule Președinte, la cap.16.3, la climă și fenomene 

specifice ale zonei, adâncimea de îngheț este 80-90 cm. Spuneți-mi dvs. la ce adâncime 

o să se îngroape acele țevi pentru irigații. Vă zic eu, la 50 cm. Așa scrie în cap. 1.7, 

rețea de apă, conductele se vor monta la o adâncime de 50 cm.”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dacă nu știați, nu irigăm nici nu 

udăm gazonul iarna. Dacă nu știați”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ indiferent, țevile nu îngheață”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vor avea sistem de golire domnule”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ați spus bine că nu vă pricepeți. 

Eu chiar mă pricep”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, vor avea sistem de 

golire, ați auzit de sistem de golire!”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „totuși, dacă adâncimea de îngheț este 80 

cm. de ce … ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „da domnule, nu irigăm iarna, 

din cauza asta.  Vă scuz, pentru că ați spus că nu vă pricepeți”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „paralel cu acest proiect și nu este o  

glumă, domnule Primar, cu primul concurs pe care o să-l avem, vă rog frumos, trebuie 

neapărat să angajăm acest specialist la Primărie. Vă rog din suflet”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „condiția este să se înscrie”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„această investiție mi se pare o investiție 

oportună însă, aici se investesc niște bani, foarte mulți bani, din banii focșănenilor deci, 

investiția asta trebuia să aibă loc din fonduri europene. 

Oare de ce nu a avut loc cu fonduri europene! Că nu se mai poate face nimic pe 

fonduri europene. Am înțeles. 

Eu zic așa, că, așa cum a zis și colegul meu ar trebui amânat acest proiect, trebuie 

pregătit mai bine. 

În primul rând mă uit cine este executantul acestui proiect. Domnule, poate o fi 

bun, poate o fi rău.  

Văd o firmă din Gologanu, cu un singur angajat, director, proiectant, ș.a.m.d. 

Domnule Președinte, domnule Primar, stimați colegi, deci, aici suntem în 

municipiul Focșani. Deci, avem treisprezece mii mp., proiectul este făcut pentru 

optsprezece mii, ce facem, ne jucăm așa cu toate chestiile astea ! 

Eu vă spun că, eu am mai fost o dată la DNA pe chestii de genul acesta, pe 

neînțelegeri și eu vă spun stimați colegi că noi votăm, atenție mare! 

Eu vă spun atenție mare ! 

Avem trei puțuri aici nisipate, păi de unde știu eu că aceste puțuri  după ce le 

denisipează, asigură debitul necesar! Dacă băgăm banii aceștia aiurea!  

Nu întâi trebuie să facă aceste puțuri? 

Trei puțuri nisipate, trebuie să le denisipăm!   

Sunt vreo treizeci și ceva de metri de conductă, conductă PN.6. 

Eu vreau să vă spun că nici eu nu sunt mare specialist în așa ceva, dar am întrebat 

un specialist. Domnule sunt treizeci și ceva de km., aici trebuie presiune mare, ca să 

ajungă până în capăt, este mult, trebuie băgat PN.10, spune specialistul. Poate nu o fi 

așa, dar haideți să nu ne grăbim. 

Eu v-am spun, proiectul este oportun, într-adevăr, avem o mare suprafață de 

irigat, este ok. Dar nu trebuie să ne grăbim pentru că  sunt bani mulți, sunt peste patru 

miliarde de lei cu care nu putem să ne jucăm. 

Deci, eu văd acum că se umblă după taxe, după tot felul de … stimați colegi,  

domnule Primar, vă rog eu frumos, din suflet, haideți să gândim. Nu, hai rapid firmă din 

Gologanu cu un singur angajat, să facă acest proiect. 

Gândiți-vă! Ține-ți minte ce faceți! Eu de acum cinci ani știu că au fost probleme 

și eu vă spun colegial și prietenesc. Noi nu putem să votăm așa ceva !  

Trebuie să vină o firmă și trebuie să avem niște parametri care să fie corecți aici”. 
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D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „legat de acest proiect,documentația  

a fost întocmită la cererea DDSP Focșani.  

I s-au alocat bani pentru întocmire documentație. A ales proiectantul, cu siguranță 

pe SEAP, că altfel nu ai cum să faci, s-a întocmit proiectul și s-a înaintat, alături de alte 

proiecte către Primăria municipiului Focșani printr-un proces verbal de predare primire 

a documentației, ca să-l promovăm noi Primăria municipiului Focșani prin serviciul de 

investiții să ne ocupăm de implementarea proiectului.  

 Am avut discuții cu cei de la CUP Focșani pentru că am identificat niște puțuri 

nefolosite, 4 puțuri. De aceea și Cartierul SUD este împărțit pe patru zone. 

Din discuțiile cu CUP Focșani, aceste puțuri putem să le facem funcționale. Se 

denisipează și se  echipează cu utilaje de pompare a apei, ceea ce ați întrebat dvs. 

d-nule consilier Tănase și ce s-a scris în raport pe care eu l-am făcut și pe care mi-l 

asum. 

Suma într-adevăr este mare dar dacă vă uitați am împărțit-o pe loturi, pe cele 

patru zone delimitate pe Cartier SUD tocmai în ideea de a scoate la licitație câte un lot. 

Cel mai mare lot, lotul nr.1 cred, că ține de partea din față a SUD-ului dacă îmi 

aduc bine aminte, s-ar putea să fie cu valoarea cea mai mare, nu mai rețin, dar rezolvând 

primul lot, pot să rezolv ceea ce mă doare, cel mai lung ca și suprafață și zonă de 

aglomerație de copaci, ulterior scoțând la licitație și celelalte loturi. 

Uitați-vă că investiția se derulează pe ani, nu se derulează pe un singur an. 

În condițiile în care eu nu rezolv  problema irigațiilor, voi fi în situația în care, 

este posibil să dau toți banii la fonduri europene. 

Am termen de urmărirea proiectului cinci ani de zile. Eu trebuie să dovedesc că 

am luat măsuri să întrețin aceste spații verzi”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„este diferență prea mare”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „d-nule consilier, vreau să mai spun 

un aspect. 

Întotdeauna o să vedeți modificări la proiectele aprobate pentru investiții și de ce 

vin aceste modificări.  

Valoarea pe care o aprob acum este valoarea maximă estimată. 

Întotdeauna, în urma licitației, se duce undeva la 60%. Nu mai spun, în urma 

execuției se duce undeva la 50% din valoarea maximă estimată. Și suprafața nu este 

relevantă, pentru că suprafața finală este de fapt cea care se plătește. 

Și la fonduri europene am avut o sută optzeci și șase mii mp. de suprafață 

reabilitată la străzi iar în urma măsurătorilor suprafața a fost mult mai mică. 
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Deci, suprafața estimată și costurile sunt maxime ce vedeți aici. Și de aceea am 

împărțit pe loturi ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „mie mi se pare diferență mare între 

doisprezece mii mp.,  și optsprezece mii mp. dacă erau doisprezece mii mp. cu 

treisprezece, să zicem.  

Este diferență foarte mare. Și eu mai țin minte un lucru și cred că d-na Costin ține 

minte. 

Acum cinci ani a mai fost un proiect din acesta cu luminițele din Focșani, tot așa 

a venit d-na Costin și ne-a spus că nu sunt probleme și acum se merge la DNA pe 

chestia asta. 

Deci, eu nu pot să fac așa ceva. Eu îmi aduc aminte exact când s-a discutat de 

acel lucru. Este treaba dvs. ce faceți. 

M-am dus și eu la DNA dar am votat împotrivă.  

Am votat împotrivă d-nule consilier, dvs. probabil că nu știți. Eu am votat 

împotrivă și mă duc ori de câte ori mă cheamă. 

Se merge la DNA tot pe o chestie de asta, s-a dat asigurări că nu sunt probleme”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „domnule Președinte haideți să votăm, 

aici votăm oportunitatea proiectului sau nu. 

Nu stăm să discutăm, cum făcea și d-nul coleg Bîrsan, ne explica cum 

funcționează motorul pe gaz. La urmă o să ne ceară și bani pentru lecții cred”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„la urmă vă dau extemporal. 

Proiectul de hotărâre cu acest sistem de irigații din punctul meu de vedere este 

oportun dar trebuie făcut, până la urmă se va face. 

Eu propun amânarea lui că sunt anumite aspecte, sunt neclare și, știți, nu vine 

vara acum, vine iarna. Este timp”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „haideți să facem car !”. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 488 .   

 

  

Se prezinta punctul 13 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”; 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „stimați colegi, iarăși mă uit la acest proiect, 

este iarăși oportun, trebuie făcut absolut tot. Eu nu înțeleg de ce au crescut cheltuielile 

de două ori și ceva. 

Pot să înțeleg orice, că se mai schimbă cheltuielile, mai crește un pic, cu 5%, dar 

de la trei miliarde și ceva, treizeci și unu miliarde pardon, la optzeci și cinci miliarde, 

stimați colegi, adică, mie mi se pare că ne batem joc de banii focșănenilor.  

Nu se poate așa ceva. Vă spun sincer, mi se pare jaf la drumul mare”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „stați să ne lămurim. Să nu ne 

exprimăm înainte de a fi lămuriți. 

D-na Costin, vă rog să-l lămuriți pe domnul consilier și pe toți ceilalți care nu 

sunt lămuriți”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „indicatorii tehnico-economici 

pentru acest obiectiv de investiții  au fost aprobați într-o ședință anterioară, iar eu acum 

vin doar cu modificare între capitole. Valoarea totală nu se modifică, dacă vă uitați la 

valoarea totală de investiție. Vin doar cu o modificare între capitolew. 

Prima data când au fost aprobați indicatorii s-a mers pe soluția de a se veni pe 

aceste străzi cu două straturi de asfalt. 

Uitați-vă că s-a aprobat  într-o ședință anterioară, opt milioane patrusute nouăzeci 

și doi.  

Asta a fost în 2016,  iar eu vin acum pe aceeași sumă totală, uitați-vă că am opt 

milioane patrusute nouăzeci și doi indicatori propuși ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ce nu se modifică…”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „v-am explicat.  

Domnule consilier, treizeci și unu miliarde sunt la nivelul anului 2016. Eu am 

avut două modificări, asta este a treia  ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „bun și ce s-a modificat…”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „vă spun imediat dacă mă lăsați. 

Pe str.Revoluției, pe Aleea Sudului, pe Cpt.Crețu Florin și Aleea Parc s-au 

considerat indicatorii la nivel de strat de asfalt, două straturi de asfalt, uzură și binder. 

Str.Cpt.Crețu Florin, toată are structura de beton, are dală de beton de 25  cm.  

Când a fost expertul, a fost cu studio geo și proiectantul a spus, nu, această dală 

de beton nu putem să o menținem, nu și-o asumă nimeni să o mențină pentru că sub ea 

sunt goluri. Și atunci s-a agreat soluția de a scoate dala de beton în întregime … 

str.Cpt.Crețu Florin are o lățime undeva la unsprezece metri și de asta s-au majorat 

costurile. 

Din acești bani o parte sunt susținuți de la bugetul de stat prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală. Deci, contribuția mea este mult mai mică și s-a aprobat luna 

trecută. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan:„ deci, dacă împărțim la trei suma, găsim prețul 

corect ”. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr.489.   

 

  

 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local nr.  147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Modernizare 

și reabilitare drumuri locale în intravilanul municipiului Focșani, județul 

Vrancea”, modificată; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„deci, același lucru, de la nouăzeci și nouă de 

miliarde aproape, la o sută șaizeci și trei de miliarde lei. 

Domnilor, lucrați la alte prețuri acum, vă întreb, se lucrează la alte prețuri? 

Deci, de la nouăzeci și nouă de miliarde aproape, la o sută șaizeci și trei de 

miliarde lei, sunt bani mulți, eu nu știu ce vreți să faceți ? 

D-nule Primar, vreți să abandonați Primăria după chestia asta, vă întreb, sunt prea 

mulți bani. Aruncați cu ei, nu-mi dau seama!  

Aceștia sunt banii focșănenilor d-nule Primar! 

Eu am văzut că acum umblați după taxe ! Pentru ce ne cereți taxe, ca să bagați 

banii aceștia aiurea ?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ce legătură are cu proiectul!”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„păi cum nu are legătură, de la nouăzeci și nouă 

de miliarde aproape, la o sută șaizeci și trei de miliarde lei, este aproape dublu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-na Costin puteți să 

explicați?”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii:„am explicat în raport” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dragi focșăneni, nu se poate, sunt bani foarte 

mulți”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii:„am explicat în raport.  

Când s-a aprobat inițial prima sumă, dacă vreți să mă ascultați, în anul 2013, era 

demarat Programul Național de Dezvoltare Locală pe două componente, modernizare 

străzi urbane și reabilitare străzi urbane care aveau ca obiectiv doar modernizarea și 

reabilitarea căii de rulare efectiv a străzii pe care … carosabilul. Fără a fi incluse borduri 

sau trotuare. 
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Am reactualizat documentația pentru că ni s-a aprobat de la bugetul de stat o 

sumă și am reactualizat documentația și am cerut să cuprindă pentru reactualizare și 

partea de trotuare, de accese la blocuri, de parcuri dacă este cazul, partea de ridicare a 

căminelor de utilități, partea de guri de scurgere acolo unde este cazul. Am luat de la toți 

utilizatorii, toți deținătorii de rețele am luat numărul de capace de cămine, am dat 

proiectantului ca să le ridicăm pe toate în cotă. 

De asta efectiv aproape s-a dublat suma, pentru că acum am venit și am extins 

acest proiect. 

Nu am mai mers doar pe calea de rulare doar pe carosabil ci am extins și pe 

trotuare pentru că nu era posibil ca eu să fac carosabilul din asfalt  iar bordura și 

trotuarul să fie îngropate”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu cred că fură nimeni nici 

cincizeci de cenți din punctul acesta de vedere”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „se confirmă indignarea și atitudinea  

recalcitrantă, să spunem așa a consilierilor liberali și a d-nului consilier Bîrsan pentru că 

sunt foarte îngrijorați  că peste doi ani și jumătate vor merge degeaba în campanie. 

Dacă noi realizăm aproape cincizeci și două de străzi modernizate, cred că 

focșănenii ne vor înțelege că de fapt noi am venit aici să muncim nu am venit să facem 

acuzații și circ în fața camerelor de luat vederi stimați colegi”. 

  

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 490.   

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local nr.  53/2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici  faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul 

de investiții: „Reabilitare acces la blocuri, sistem de supraveghere video și sistem 

automat de parcare pentru zona de parcaj din str. Eroilor”; 

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„domnule Președinte de ședință, avem aici la 

str.Eroilor, în spate la blocurile din centru, șaisprezece camere pentru supraveghere de 

două mii două sute euro bucata. 

Domnilor, să-mi fac cruce sau să-mi scuip în sân ! 

Două mii două sute euro bucata camera! Noi nu suntem …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „astea nu sunt camere de 

apartament”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„am înțeles că nu sunt camere de apartament”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „cât este o cameră de 

apartament, știți?” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„și este o barieră care costă șaizeci și patru de 

mii de euro. Cât un Mercedes sau cât un BMW”. 

 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „vă spun eu acum cât costă o cameră d-nule 

Președinte. Este între trei sute și cinci sute de euro, camera de patru mega pixeli. Până la 

două mii două sute de euro, este o diferență! ”.   

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„d-nule președinte, haideți ca să trecem de 

glumă. 

Este vorba de opt miliarde, da! Opt miliarde pentru parcarea din spate.  

Nu se poate să pui șaisprezece camere cu două mii două sute de euro bucata. Nu 

se poate! 

Ce faci la camerele astea, le pui pe un stâlp, le montezi … ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „v-am explicat că nu sunt simple 

camere …”. 

  

D-nul consilier Neculai Tănase:„ organizare de șantier, două sută de milioane. 

Domnule, nu se face nimic, nu se zidește nimic. Te duci cu o scară, o pui acolo și două 

sute de milioane, organizarea de șantier ! 

Domnule Primar, ați văzut proiectul acesta, dvs., l-ați inițiat parcă !  

Deci, șaisprezece camere cu cca. două mii două sute de euro bucata! Ați mai auzit 

așa ceva?  

Să audă toată lumea! Și o barieră de șaizeci și patru mii euro! 

Domnule, dvs. ați văzut vreodată șaizeci și patru de mii de euro cât costă bariera  

asta, în viața dvs. ați văzut așa ceva?”.  

Aici este vorba de cetățenii Focșani-ului, care acum li se cere o taxă pentru 

habitat și uite pentru ce, unde se duc banii aceștia!...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu : „vedeți că vorbiți prostii …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„domnule Primar, este proiectul dvs., eu unul vă 

cer demisia că nu se poate așa ceva.  

De la un miliard și ceva … tot felul de proiecte din acestea, miliarde, miliarde, 

miliarde ! 

Dvs. credeți că noi așa, ne jucăm cu banii cetățenilor, și mai cereți și taxă de la 

cetățeni. 

Repet, vreți să renunțați la Primărie! Vă întreb, nu știu!  

Eu unul vă cer demisia ca să vă fie mai ușor … spuneți că v-ați dat demisia din 

cauză că v-am cerut-o noi. 

 Nu se poate vota așa ceva ! 

Stimați colegi, nu am auzit în viața mea de cameră de supraveghere de …” 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „deja am derapat foarte mult de la 

subiect. 

D-nule Președinte vă rog să luați măsuri!”.   

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dacă vedeți că valoarea totală a 

investiției a fost opt sute doisprezece mii în 2017 și indicatorii propuși acum sunt 

cincisute șaptezeci și șase, s-au scăzut, nu au crescut indicatorii”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, este o scădere aici dar numai 

la reabilitarea acestor blocuri. Păi nu ar trebui să se scadă proporțional și la celelalte … 

spre exemplu organizare de șantier, proiect de inginerie, asistență tehnică, taxe, 

cheltuieli diverse. Cum de astea nu au scăzut! Pentru că ele, spunea nu știu cine aici că 

sunt procent din valoarea totală. Nu era firesc să scadă și acestea”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „aveți răbdare. 

D-na Costin, vă rog frumos să îl lămuriți pe d-nul Bîrsan”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „investiția este derulată de Direcția 

de Dezvoltare Servicii Publice. 

Din câte știu eu, nu au încheiat contractul pentru această barieră. La momentul în 

care se va încheia contractul vor veni cu modificare de indicatori. Așa se întâmplă de 

fiecare dată”.   

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „apropos de sistemul de parcare. Am 

căutat și eu partea superioară a prețurilor și tip parcare automată, nouă mii nouă sute de 

euro în loc de șaizeci și trei mii euro. Ce observație.”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „v-a explicat d-na Costin”. 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „stație de ieșire, barieră, stație de intrare, 

sistem de parcare individual, are tot ce trebuie pentru un tip de parcare ... ”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„v-a explicat despre ce este 

vorba, dacă ați fost atent …” 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre:„bănuiesc că cel la șaizeci și trei de mii de 

euro …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu : „ați fost atent ce a spus d-na 

Costin sau aveați emoții că trebuia să citiți hârtiile acelea!”. 
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Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 13 voturi 

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 491.  

 
 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții 

”Împrejmuire gard Cămin pentru Persoane Vârstnice Focșani, str. Fraternității 

nr. 11, pe laturile Nord, Est și Sud”; 
  

D-nul consilier Neculai Tănase:„eu vă spun acum fără supărare. 

Noi suntem deja într-o ședință care probabil va fi penală, dar mergem în 

continuare. 

Gardul este foarte necesar. Este foarte necesar gardul pentru bătrânii de la 

Căminul de Vârstnici dar, eu vreau să întreb așa. 

 Eu am făcut un calcul aici, vine cam doisprezece milioane ml. de gard. Eu acum 

vreau să vă întreb, vreți să faceți cumva gard ca la d-nul Președinte Marian Oprișan ?  

Întreb, nu știu ? 

Îl întreb pe d-nul Primar, poate s-a inspirat de acolo! 

La banii aceștia, cum să vă spun eu, vă e teamă că evadează bătrânii de acolo ?  

Vă întreb! La doisprezece milioane ml. …  ”.  

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „când o să fiți bătrân o să vă 

trebuiască gardul acela”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dvs. știți, astea rămân înregistrate, sunt 

stenograme, să știți. 

Eu știu când am fost la DNA m-a întrebat de ce am votat împotrivă, ce am spus și 

cum am spus. Deci, acestea sunt stenograme. Treaba dvs.”.  

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr.492.  

 

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Relocare Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie 

în incinta Mausoleului Eroilor Sud, bdul. București nr. 4-6”; 
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D-nul consilier Neculai Tănase:„și aceasta este o măsură foarte bună. Se mută 

acel monument de la fostul CPL la Sud, nu ? 

Se încarcă într-un camion, se duce acolo, se face o groapă, se bagă, se face un 

pavaj acolo, un milliard.  

Un miliard stimați focșăneni și colegi și ce mai vreți! Un milliard! Deci cu 200 

milioane o făcea orice zidar care îl aduceai,  cu 200 de milioane maxim …”. 

 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „eu propun ca o sută de milioane 

să luăm o amprenta a acelui monument și să îl turnăm în gips în  partea cealaltă … cu o 

sută de milioane am rezolvat problema”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ atenție cum vorbiți…”. 
 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule Președinte, stimați cetățeni,  

dragi colegi, stimați reprezentanți ai mass-media țin să vă cer scuze pentru timpul atât 

de lung petrecut pentru a dezbate niște proiecte, proiecte care în mod normal ar fi trebuit 

dezbătute în ședințele de comisii de specialitate susținute aseară.  

Aseară ședințele de comisii s-au terminat într-o oră și jumătate. Iată că au trecut 

deja două ore de la începutul acestei ședințe și nici la jumătatea ordinii de zi nu am 

ajuns.  

Încă o dată îmi dovedesc faptul că domnii consilieri liberali sunt îndrăgostiți de 

camerele de luat vederi și vor să facă circ, efectiv circ și nimic altceva nu știu să facă. 

Deci toate aceste dezbateri ar fi trebuit să fie făcute aseară în cadrul comisiilor. 

Într-adevăr ședințele de comisie nu sunt publice dar, tocmai pentru a demonstra 

că aseară nu au făcut nimic, am rugat consilierul meu personal să filmeze această 

ședință. 

Da recunosc și o recunosc pentru a demonstra tuturor cetățenilor din Municipiul 

Focșani că acești consilierii liberali și domnul Bârsan care nu știu de la ce partid face 

parte, nu vor altceva decât circ și panaramă în Focșani, nimic constructiv. Au votat total 

împotrivă la toate proiectele care sunt extrem de importante. 

Domnilor consilieri dvs. votați oportunitatea. De faptul că se vor cheltui niște 

bani, mai mulți au mai puțini  nu răspundeți dvs. domnilor consilieri. Răspund eu că 

sunt ordonator principal de credite domnișoară dacă nu cunoașteți legea. 

Da,  eu împreună cu aparatul de specialitate care ne punem semnătura pe toate 

devizele de lucrări pe toate situațiile de lucrări, pe toate ordinele de plată și pe toate 

ordonanțările la plată domnișoară, nu răspundeți dumneavoastră aici. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte. 

Vreau să informez ….”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule, vă rog frumos să 

cereți voie la cuvânt.  

Colega dvs. vorbea acum. Nu este frumos din partea dvs. și nici elegant să-i tăiați 

cuvântul domnișoarei”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „vă rog frumos, nu v-am jignit 

pe dvs., abțineți-vă”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier județean aș fi 

curios dacă tot circ de acesta faceți și acolo. 

Cum domnule, nu ați înțeles în zece ani că trebuie să cereți cuvântul. Este un 

element simplu. Domnule Președinte, vreau și eu să iau cuvântul și atunci vă dădeam 

cuvântul. 

Domnule, m-ați auzit! ”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu : „știți cât m-a costat casa pe 

mine!”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu : „nu sunteți în măsură să mă 

întrebați pe mine cât a costat casa! 

Întrebați-i pe cei care vă pun pe dvs. să faceți circul acesta, cât i-au costat pe ei 

casele lor, da!”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „și eu vă respect dar am o 

rugăminte, la dvs. Când doriți să faceți chestii din acestea, cereți-mi voie și vă dau, da! 

Vă rog, domnișoara consilier”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „domnule consilier județean, aveți  

dreptul să luați cuvântul dar, la Diverse. 

Sincer, nu aveți voie să penetrați în timpul ședinței, sincer. 

Domnule Irimia o să faceți implozie!”.  

 

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

Irimia consilier județean, articolele invocate de dvs. … ”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

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

răspund d-nule Irimia, art.48 și 50 nu au nici o legătură cu ceea ce invocați dvs. ”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

 

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

revine dvs. dacă invocați un text din lege în a vă apăra că susțineți un punct de vedere al 

cui ? 

În art.48 se vorbește de faptul că ședințele sunt publice … ”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

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

vorbim în contradictoriu”  

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

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

procedură cu privire la a discuta se aplică și persoanelor invitate. Asta înseamnă că se 

cere cuvântul … 

 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 
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D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „domnule 

dar nu ați vrea să discutăm toți în tandem ca să fie o ședință și mai palpitantă ?  

Nu este corect să fie o disciplină și o solemnitate domnule? 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

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

nu este corect să cereți voie, să primiți voie să vorbiți …”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

 

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

Președinte a făcut o remarcă, vis-a-vis de faptul că era la cuvânt înscrisă d-ra Dimitriu. 

Invocați 10 ani și reproșați actualului Primar că s-a făcut sau nu s-a făcut ceva 

…”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „”domnule consilier județean, vă 

rog frumos …”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu : „încă o dată vă rog din suflet să 

luați loc …”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier, vă rog să 

luați loc și vă voi da dreptul la cuvânt, pentru că nu vi l-am oprit eu zece ani domnule.  

Nu v-am lăsat eu zece ani să vă gândiți și să de abia acum să vorbiți domnule.  

Vă rog frumos să stați liniștit acolo în banca dvs. că este colega dvs. și vrea să 

spună ceva, dacă măcar ca bărbat aveți bunul simț să vă lăsați o colegă să spună și ea 

ceva, ce are de spus”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „cu siguranță nu mă supăr”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „vă rog d-ră consilier…”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnișoară, dacă nu vorbiți 

acum  să știți că nu vă mai las să vorbiți. 

Vă rog să vorbiți, să spuneți ce aveți de spus !”. 

 

D-nul consilier județean Cristi Irimia a intervenit la discuție, fără a i se da 

cuvântul și fără a vorbi la microfon. 

 

D-nul consilier Radu Nițu, se ridică  și merge către d-nul consilier Cristi Irimia. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc domnule Președinte de ședință 

și domnule consilier Nițu, vreau și eu să vorbesc …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”și domnule consilier Cristi 

Irimia, vă rog frumos, nu săriți acum când s-a ridicat să-l pună la punct pentru că este 

obraznic …”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „l-am rugat să ia loc …”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „cum s-a ridicat să-l pună la punct pentru că este 

obtaznic, este vorba că vă bateți joc de oamenii aceștia. Sunt doisprezece …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”șaisprezece milioane de euro 

ați refuzat acum o oră …”. 

 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „să vă fie rușine …”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„vouă să vă fie rușine”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„pentru informarea cetățenilor și mai ales 

că acum ședința este publică pot spune următorul lucru.  

Ieri în ședințele reunite ale comisiilor de specialitate într-adevăr colegul Nicu 

Tănase din grupul consilierilor PNL a văzut că cineva ne înregistrează. A întrebat acest 

lucru. Evident că ni s-a spus că ni se pare și totul s-a văzut în mod vădit că lucrul acesta 

se întâmplă.  

Spunând domnului Primar, eu personal că nu este normal ceea ce face, nu are 

dreptul să înregistreze, a zis că suntem într-o instituție publică. 

Domnule Primar, instituția publică în care ne aflam și în care ne aflăm, nu este 

proprietatea dumneavoastră înțelegeți o dată pentru numele lui Dumnezeu că nu …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„domnișoara consilier v-am rugat 

să vorbiți pe subiectul acesta nu pe altul”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„vă rog frumos să nu mă întrerupeți pentru 

că nu s-au scurs cele două minute domnule Președinte de ședință”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„v-am rugat să vorbiți pe 

proiect”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ d-nule Primar, când înregistrați trebuie să 

cereți acordul celor care sunt înregistrați. 

Dumneavoastră veți fi dat în judecată pentru acest lucru. Mulțumesc”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc. 

Vă aduc la cunoștință că toată incinta primăriei … domnule consilier, vorbesc eu 

acum….”. 

  

D-nul consilier Costel Bîrsan:„i-ați dat cuvântul domnului Primar, că nu am 

auzit? 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „prin dreptul la replica domnule 

consilier. 

Dacă aveți bunul simț să mă ascultați …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „d-nule consilier Bîrsan, are 

dreptul la replica, cum și dvs. ați țipat că vreți dreptul la replică. 

Are dreptul la replică. 

Vă atrag atenția că nu v-ați înscris la cuvânt, dar are dreptul la replică. După 

aceea puteți discuta dvs. vă rog frumos să aveți puțină răbdare, atât vă cer. 

Vă rog să aveți puțină răbdare, că nu vă dau cuvântul! ”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„o să mi-l dați!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „facem pariu că nu vi-l dau! 

Sunt de acord cu dvs. dar d-nul Primar are dreptul la replică cum și dvs. ați avut și 

ați beneficiat de el, vă rog frumos”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:” domnule Președinte, renunț”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „cel mai înțelept cedează”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„domnule Primar, să vă răspund la prima 

întrebare. 

Sunteți foarte curios, ca o fată mare, din ce partid fac eu parte.  

Fac parte din partidul d-nului Marius Iorga! ”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu este partidul meu și nu vă recunosc 

ca și coleg”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„facem parte din același partid da, ca și d-nul 

Marius Iorga. 

Acesta este primul punct”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier, face referire 

la acest proiect?”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„vă rog nu mă întrerupeți …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„domnule consilier, discutăm la 

Diverse. Haideți să lăsăm circul ! 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 493.  

 

 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017; 

 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am și eu un amendament la acest proiect. 

- Se suplimentează cu 12,00 mii lei bugetul Școlii Gimnaziale nr.7 la  

articolul bugetar „Încălzire sistem centralizat” ; 

- Se suplimentează cu 14,00 mii lei bugetul Colegiului Tehnic Edmond Nicolau 

la articolul bugetar „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” ; 

- Se diminuează cu 26,00 mii lei bugetul primăriei la subcapitolul bugetar  

„Iluminat public”, articolul bugetar „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare” 

- Se suplimentează cu 3,00 mii lei bugetul Colegiului Tehnic Ion Mincu  

reprezentând venituri din donații și sponsorizări ce vor fi utilizate la articolul bugetar 

„Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” ; 

- Se suplimentează cu 15,00 mii lei bugetul Ateneului Popular reprezentând  

venituri din manifestări culturale, artistice ce vor fi utilizate la articolul bugetar „Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

 

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

Cum domnul Primar invoca că noi nu discutăm în ședințele de comisii, vreau să 

întreb, acestui amendament de ce nu i-a fost dat citire ieri în ședințele de specialitate?”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan, iese din sala de ședințe. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „au fost date dar ați plecat”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vă spun și unde am plecat. La proiectul 

nr.30 domnule Iorga. Dacă există înregistrarea domnule Primar, domnilor consilieri, știți 

clar la ce proiect am plecat din sală văzând că ne înregistrați”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „oricum nu are nici o relevanță, 

oricum nu votați”. 

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„eu am ascultat cu atenție ce a citit domnul … 

am văzut că luați bani, luați bani dintr-o parte și dați în altă parte. 

Ceea ce m-a frapat este că am văzut că luați bani de la Ateneu, dar nu luați de la 

Teatru. 

Domnilor, ați luat șapte miliarde și jumătate … da fraților și care este problema. 

Este foarte bine că suplimentezi …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „tocmai că ați fost din nou atent, 

v-ați dat seama că se suplimentează și vreți să-l felicitați pe d-nul Mersoiu”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„vreau să vă spun ceva. Acum nu vă supărați pe 

mine”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„eu nu mă supăr domnule”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„încercați să puneți pe altcineva să citească 

amendamentele că nu se înțelege ce spune. Fără supărare. 

Nu aveți intonație, nu aveți virgulă, nu aveți liniuță de dialog, nu aveți nimic”. 

 

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

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „este vreun consilier pe care nu l-ați jignit astăzi 

domnule consilier ?”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuț Mersoiu, se adoptă cu  se 

aprobă cu 13 voturi „pentru” și 7 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț 

Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan revine în sala de ședințe. 

 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Miersoiu fiind adoptat cu 13 voturi 

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 494 .     
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  Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

taxelor practicate în anul 2018 și a prețurilor de pornire la licitație pentru 

închirierea unor bunuri, de către S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

      

D-nul consilier Ionuț Filimon: „domnule Primar, stimați colegi, m-am uitat pe 

acest proiect, bineînțeles ni se alocă câteva tabele vis-à-vis de prețurile care au fost 

practicate în 2016. Nouă ni s-au pus la dispoziție doar prețurile practicate în 2017 și 

chiar voiam să facem o comparație, doamna directoare în final le-a înmânat colegilor 

mei … ce am observant eu, haideți ca să trecem … 

Domnule Primar, din 2016 tot observ că de când ați ajuns Primar, măriți taxe, 

peste taxe. Inclusiv sunt douăsprezece taxe acum pe care le majorați la Administrația 

Piețelor. 

Eu vă întreb, oare credeți că produsele pe care le cumpărăm noi focșănenii nu se 

reflectă acele prețuri și acele taxe pe care dvs. le impuneți? 

Credeți că Focșani-ul reprezintă o oportunitate pentru mediul de afaceri? 

Vă întreb domnule Primar, vă rog frumos să-mi răspundeți!   

Ce aveți de gând, să puneți taxe în fiecare an?  

Considerați că este oportun să punem taxe în fiecare an? 

Aștept un răspuns, vă mulțumesc!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „veți primi un răspuns în scris domnule  

consilier. 

Este o propunere a Consiliului de Administrație a unei societăți comerciale care 

se numește Administrația Piețelor Focșani, este condusă de un Președinte de Consiliu de 

Administrație, acest consiliu, pe de o parte, pe de altă parte, acolo există și un 

reprezentant al Consiliului Local care este mandatat să reprezinte interesele Consiliului 

Local, și este doar o propunere din partea dumnealor. 

Eu nu am făcut altceva decât am preluat acea propunere și am transpus-o, de fapt 

nu eu, colegul meu d-nul Viceprimar Ionuț Mersoiu, a preluat acea propunere și a 

transpus-o într-un proiect de hotărâre de Consiliu Local și s-a supus spre discuție și spre 

aprobare. 

Dacă sunteți de acord este bine, dacă nu sunteți de acord iarăși este bine. Dar am 

făcut-o că trebuie să vă reamintesc un alt aspect, pe care dvs. nu-l luați în calcul pentru 

că nu vă pică bine. Guvernarea PSD a crescut salariul minim pe economie. Crescând 

cheltuielile cu salariile la această societate, automat a trebuit să crească și anumite 

cheltuieli, anumite venituri pentru a-și acoperi cheltuielile cu salariile minime pe 

economie. 

Dacă dvs. nu înțelegeți aceste aspecte de mecanisme economice, îmi pare rău, 

trebuie să vă spun că toate trendurile sunt crescătoare din câte observați dvs. pe tot ce 

înseamnă piața mondială, nu numai în România. 

Și toate aceste prețuri vin să facă  o corecție a prețurilor care au fost practicate cu 

ani în urmă și care nu au mai fost modificate de foarte mult timp și multe dintre prețuri 

erau exprimate la o anumită unitate de măsură. 
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 Dau exemplu: la boxele de carne erau exprimate pe boxă și acum s-a trecut la 

prețul pe mp. 

Nu știu dacă este o creștere, nu am stat să fac un calcul să văd cât este o boxă sau 

media prețurilor respective. 

Dar eu vă spun foarte clar că nu există creșteri extraordinar de mari încât agenții 

economici care-și desfășoară activitatea în Piața Moldovei să fie atât de afectați cum îi 

plângeți dvs.  

Chiar am stat de vorbă cu toți cei care sunt acolo și sunt ... știți cât se plătea 

pentru boxele de carne, așa ca idee? Două milioane și jumătate, patru milioane lei vechi 

pe lună. Maxim patru milioane lei vechi pe lună. Ceea ce nu mi se pare un tarif 

extraordinar de mare pentru un comerciant de carne. Prețul cărnii a crescut în ultima 

perioadă dacă vă aduceți aminte”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ar trebui tot așa să vă duceți la 

boxe, să spui, de ce ai crescut mă prețul! Ce ție ți-a crescut aici prețul cu taxa!”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte. 

Iarăși afirmați niște lucruri domnule Primar, că taxele nu sunt atât de mari, 

creșterile nu sunt atât de mari. În comparație cu ce? 

Că acela este producător  …  ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cu veniturile”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-nule Primar ați spus că guvernarea PSD 

a mărit salariul. Da, dați cu o mână și luați cu două. 

S-a scumpit energia, s-a scumpit gazul, de trei ori într-o lună combustibilul. Se 

vede prețul mărit la produsele de la raft. Despre ce vorbiți aici! Că nu sunt destul de 

mari! Destul de mari în comparație cu ce d-nule Primar? 

Că așa apreciați dvs.! 

La aprecierea dvs.?”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „să mergeți d-nule Primar în piață să discutați cu 

oamenii. Chiar vă sfătuiesc să mergeți. Se plâng că nu au condiții acolo, vă bateți joc de 

ei. 

Acum le impuneți alte taxe! 

Rușine!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier care mă jigniți, aveți  

o memorie foarte scurtă. 

Nu uitați faptul că acum  două ședințe în urmă am alocat o sumă pe care iarăși  

ați criticat-o, de mărirea capitalului social a acestei societăți comerciale pentru tocmai, a 

elabora un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic cu privire la modernizarea pieței.  
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Nici cu acest lucru nu ați fost de acord”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar, dați bani numai pe 

hârtii, sume imense de bani pentru niște studii care nu pot să spun, este de fapt din urmă 

se vede, care tot din administrarea PSD la Primărie că au fost făcute în zadar domnule 

Primar. Același lucru faceți acum. Este efectiv pe față. De trei ori să se mărească 

valoarea studiilor de fezabilitate din 2016 în 2017.  

Nici inflația nu nu a crescut atât de mult”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „când o să vedeți rezultatele ... 

domnișoară, îmi dați și mie voie eu nu am vorbit peste dvs. ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „vă opuneți la tot ceea ce vrem 

să facem. Să modernizăm să aducem o viață mai bună cetățenilor …”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „ați modernizat doar pe hârtie domnule 

Președinte. Doar pe hârtie ați modernizat, despre ce vorbim. Cheltuim banii pe SF-uri și 

atât”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „noi am vrut să modernizăm tot 

și voi v-ați opus la tot”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulțumesc domnule Președinte. 

În afara creșterilor salariale care au avut loc în ultimul timp datorită guvernării 

PSD bineînțeles și din această cauză, dar mai sunt câțiva factori. Mai este vorba de 

salubrizare, mai este vorba de igienizarea pieții, mai este vorba de curățenie, cheltuieli 

care și acestea au crescut în ultimul timp și bineînțeles nevoia de investiții. 

Ca să vin în ajutorul d-nului consilier Filimon, tocmai de asta discutăm aici. 

Administrația Piețelor dorește în afara faptului că trebuie să ajungă la o balanță 

economică să investească pentru binele cetățenilor municipiului Focșani pentru a avea o 

piață modernă dar și a celor care vând zilnic în piață produsele lor” . 

 

D-nul consilier Radu Nițu: „d-nule Președinte, în afară de ce s-a spus aici eu nu 

știu de ce domnii consilieri, știți, sau poate nu știți, vă spun eu, noi am avut și îl aveți în 

sală aici pe d-nul Constantin Georgel care a fost foarte mulți ani în Consiliul de 

Administrație și AGA-man acolo. 

Domnilor consilier, trebuia să luați niște lecții de la dumnealui că a condus 

Administrația Piețelor foarte mulți ani din punct de vedere AGA-man. 

Veniți aici și spuneți niște lucruri care …”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „măriți taxele de la an la an, asta știți să faceți 

…”. 

 

D-nul consilier Radu Nițu: „nu mărim taxele. 
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Domnule nu știu ce ați pățit aseară, haideți să dăm dovadă de decență și să 

respectăm și pe cei care sunt în sală aici, destui oameni care vor să înțeleagă ceva de la 

noi din proiecte și din ce spunem noi aici. Mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ îl văd pe d-nul Radu Nițu care este un cadru de 

npădejde, vechi, după vremea PCR-ului, atunci se făceau măriri de taxe domnule 

consilier? 

Dvs. nu le spuneți la oamenii aceia de la Mîndrești pe care-i păstoriți acolo că, 

cresc taxele? 

Vă convine așa ceva, sunteți de acord cu așa ceva, să crească taxe1e? 

Noi despre asta vorbim. 

Îmi spuneți mie că … da, cresc taxele  … spune d-nul Primar că oamenii pot că 

… a crescut în Primărie. A crescut lui domnul Primar, lui domnul Viceprimar ! 

Gândiți-vă că omul de rând care ia doisprezece, treisprezece, paisprezece 

milioane lei nu prea îi convine, vă spun eu. 

D-nule Radu Nițu, vedeți ce vorbiți că vă aud oamenii aceia de la Mîndrești și 

apoi nu vă mai aleg niciodată”. 

 

D-nul consilier Radu Nițu: „domnule, dvs. …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „văd că nu se vorbește la subiect 

și supun la vot proiectul”. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 495 .  

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „propun să luăm o pauză”. 

 

 

Consilierii locali sunt de acord cu pauza. 

Se reiau lucrările ședinței. 

 

 

 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 93/2017 privind 

aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate 

din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, modificată prin HCL nr. 

295/2017, HCL nr. 304/2017 și HCL nr. 333/2017; 
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D-nul consilier Neculai Tănase:„este foarte bine că se măresc aceste burse dar 

eu zic că mai important era să se mărească cuantumul acestor burse. Din punctul meu de 

vedere ar trebui să se dubleze cuantumul acestor burse pentru că aici am citit, spune că 

cheltuielile salariale au crescut cu 65% și Guvernul spune că nu au crescut cu nimic. 

Adică, costurile salariale au crescut cu 65%. 

Problema este că este bine să mărim aceste burse. Guvernul spune că nu au 

crescut costurile salariale, dar au crescut. 

Mai pe scurt.  

Eu mi-aș dori ca aceste burse să se dubleze ca și cuantum. Decât să băgăm banii 

în tot felul de prostii aruncate așa cu miliarde, mai bine să dăm la copii care înseamnă 

viitorul de mâine al orașului și al județului și a României. 

Asta era ideea și cred că d-nule Nițu, cred că, cu asta ar trebui să vă ocupați dvs. 

nu cu …  ”. 

 

D-nul consilier Mihai Petruț: „cuantumul acestor burse este transmis și aprobat 

de Ministerul Educației nu putem noi să umblăm la valoarea acestor burse”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„asta chiar nu este adevărat. Primăria o face, 

nu ?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu o facem noi. 

Asta ar trebui să o facă altcineva acolo sus!”. 

 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 496.  

 

 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Serviciul Public „Creșe” din municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ este foarte bine că avem grijă de creșe dar, eu 

acum vreau să-l întreb pe domnul Primar că am văzut în programul dânsului că va 

construi creșe. 

Când veți construi creșe d-nule Primar?  Spuneți-ne și nouă. Ați spus că faceți 

creșe !”. 

  

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

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„aseară!”. 

Acesta este un răspuns al domnului Primar. 
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Aseară va construi creșe.  

În programul electoral al domnului Primar ca și prioritate erau  creșele, era spital 

…”. 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „iar facem politică”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier, haideți să 

vorbim pe subiect”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dvs ce faceți acum cu creșele acestea, nu 

înțeleg !”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dvs. nu înțelegeți nimic din toate 

proiectele acestea ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„explicați domnule. Trebuia să dați răspunsul cu 

aseară, mai bine explicați, nu !”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „trebuia să întrebați aseară, asta voiam  

să vă spun. 

Aseară trebuia să întrebați ca să putem să vă explicăm ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dar acum nu puteți să mai explicați ?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă voi explica”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„păi, explicați.  

Vă rog frumos spuneți când construiți creșele acelea pe care le-ați promis pentru 

copii”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „doamnă director, când inaugurăm  

următoarea clasă de ... ”. 

 

D-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani: „mîine”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mîine. Este o clasă care ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„aveți acolo un punct care … construiți creșe”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da, vor fi creșe. Deja am început  

proiecte privind atragere de fonduri europene pentru a construi creșe domnule 

consilier”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule, iar ne invadează 

nemții”. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă nu facem, nu-i bine, dacă facem  

nu-i bine”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„când ați început să construiți creșe d-nule 

Primar ? 

Spuneți-mi și mie când, locația !”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ dar dvs. știți cât durează să facem o 

documentație pentru atragere de fonduri ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„când ați început documentația? Tot aseară, 

ieri ? 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„domnule, sunteți în totală eroare …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„discutăm chestiuni care interesează focșănenii, 

eu așa zic”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„suntem ca la Caragiale aici”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dar nu-i Caragiale, mi se pare asta cu măririle 

astea de miliarde o cameră video 2.200 de euro …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„este la subiect?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „nu dar …”.. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„haideți să discutăm pe subiect…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„interesează focșănenii”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„practic nu facem altceva decât ceea ce 

ne cere Direcția de Creșe, un singur lucru, transformarea  unui post din funcție de 

puericultor, educator puericultor în magaziner la compartimentul contabilitate, financiar 

și administrativ. 
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Care e problema?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ nu știe  ce este puericultor, a 

crezut că furați ceva bani”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „așteptam un răspuns, dacă mai facem sau nu 

creșe în mandatul acesta!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„d-nule Imireanu, spuneți-ne vă rog 

frumos, exact axa și programul pe care îl avem. 

Prin Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Focșani este acest proiect 

prevăzut domnule consilier dacă nu știți, această strategie care stă la baza aprobării 

atragerii de fonduri europene strategie care a fost aprobată acum trei săptămâni de către 

Agenția de dezvoltare Regională Sud-Est România. 

Există niște etape care trebuiesc parcurse domnule consilier. 

Dumneavoastră ar trebui să veniți odată la noi și să vă dăm niște lecții …”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „d-nule Primar, dvs. ar trebui să comunicați cu 

noi …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier eu comunic cu 

cetățenii,  nu cu dumneavoastră. Dumneavoastră refuzați orice dialog domnule”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ spuneți de dvs. că dvs. refuzați orice dialog”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „am făcut dezbateri publice pe această  

strategie domnule consilier. 

 

A fost prezentată, este publică pe site-ul Primăriei municipiului Focșani.  Sunt 

acolo trecute toate investițiile care urmează a fi făcute pe baza de fonduri europene, pe 

axe care încă nu s-au deschis”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ în 2030 probabil nu!”. 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „păi mă bucur că sperați că și atunci voi  

fi primar mulțumesc”. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 497.  

 

 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 415/2017 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului 

Focșani; 
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D-nul consilier Ionuț Filimon:„d-nule Președinte mergem pe repede înainte. 

D-nul Imireanu trebuia să ne spună ceva. Văd că ați trecut peste și …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ am spus eu în locul dumnealui”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon:„ bine d-nule Primar foarte bine”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „asta înseamnă să fii inițiator, 

știi despre ce este vorba. 

 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 498.  

 

 

  Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 499.  

 

   

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 voturi 

„pentru” și 7 voturi „ abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 500. 

 

  

 Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea  

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Clubul Sportiv 

Municipal Focșani 2007; 

 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „dacă este nevoie de aviz de specialitate 

pentru aprobarea acestor organigrame?”. 

 

 

 



 66 

 

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

de hotărâre nu pot fi dezbătute dacă nu au, sau nu sunt însoțite de raportul 

compartimentului de specialitate, și există, precum și avizul comisiei de specialitate. 

Care este rezerva? 

La care aviz vă referiți? Al cui? 

Raportul 87460 îl aveți atașat semnat de către colegii mei. 

Există? 

Și ce anume lipsește, asta încerc să aflu”. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 501.  

 

 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 255/2016 privind 

constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani și 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, 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. 502 .  

 

 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la S.C. 

ENET S.A. Focșani; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„examenul care s-a dat aici … nici măcar nu am 

știut de examenul acesta. 

Nu trebuia anunțat într-un fel, să ne spună … ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „voiați să vă înscrieți?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „cum?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „a fost public”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „aceste funcții în Consiliul de Administrație de la 

ENET sunt plătite și dacă da, cu cât?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„o să vă trimitem în scris, nu se 

poate …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„nu se poate verbal, acum?”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„nu”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„că află lumea, nu!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„da, dar lăsați că aveți grijă la 

următoarea ședință, pentru că vi le trimitem în scris să ne anunțați dvs. Așa că nu este 

nici un fel de problemă”. 

  

D-nul consilier Costel Bîrsan:„deci, vă rezervați distracția în ședința următoare”. 

 

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

 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„ce m-aș face fără distracție”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ d-nule Președinte de ședință, am observat 

că la referințele ce țin de CV-ul d-nului Merchea, ca persoane de contact sunt: d-nul 

Misăilă Cristi, d-nul  Nica Ciprian și domnul Popescu Walter. 

D-nule Primar ce referință ați putea da d-nului Director de la ENET vă rog”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ o consider o interpelare și o să vă dau  

răspunsul scris. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ eu am văzut acolo deci referințe pentru d-nul 

Merchea, a dat domnul fost deputat Ciprian Nica, domnul Primar. 

D-nul Merchea, mi-ați spus d-nul Primar, că e de la PNL! 

Cum să fie de la PNL dacă dumneavoastră îl susțineți? 

Trebuie să știe toată lumea că ești …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„susținem oamenii domnule, nu 

partidul”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„domnule, iarăși dovediți că veniți de la 

PD în PNL. 

Este membru fondator al PNL organizația Vrancea domnule. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„știți, sunteți și dvs. membru fondator de știți !”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cunosc CV-ul dumnealui, de asta i-am 

făcut recomandarea …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„deci, el este reprezentantul nostru aici …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„este reprezentantul poporului. 

Dumnealui  face …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ a cui este, a dvs. a PNL-ului, a poporului, a cui 

este?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„nu facem politică aici. Noi facem 

administrație și …”.                                      

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„Am înțeles d-nule Primar dar, explicați chestia 

asta. Nu e vorba de politică, trebuie să explicați nu! 

Că am văzut că i-ați dat ...”. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„nu are relevant …”. 

 

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

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„altă întrebare!”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„că după aceea spuneți că domnule, este 

reprezentantul … de câte ori am discutat cu dvs., că e reprezentantul vostru!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „de aceea nu i-ați votat …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „când este ceva rău, d-nul Merchea este 

reprezentantul PNL-ului, când este ceva bun, este al PSD-ului! 

Haideți să o clarificăm, să o știe tot focșăneanul! 

Deci, dvs. l-ați susținut pe d-nul Merchea, foarte bine. 

PSD-ul îl susține pe d-nul Merchea, asta să o știe toată lumea. 

Poate să fie foarte bun, nu am nimic de comentat, dar …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„d-nule Merchea, vă rog să-l 

lămuriți pe d-nul consilier, colegul dvs.”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „domnule, nu mă 

susține PSD-ul. Mă susțin niște oameni și m-au susținut niște oameni care pot să depună 

mărturie niște oameni, vis-a-vis de veleitățile mele de conducător și dincolo de orice, 

am candidat d-nule Tănase. Lucru pe care puteați să-l faceți și dvs. că a fost public. 

Nu v-au ținut brâiele, nu ați făcut-o, îmi pare rău, asta este”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Merchea, eu eram incompatibil. Eu nu 

fac ca alții să fiu incompatibil”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu :„d-nule Merchea, plânge 

partidul PNL că a pierdut oameni mari și a venit PD-ul și a distrus acest partid. 

Dacă mai sunteți membru fondator, uniți-vă și dați afară tot ce înseamnă PD din 

această structură a PNL-ului. 

PNL-ul este un partid istoric, un partid elegant, cu oameni boemi, cu oameni 

faini, dar a venit PD-ul lui Băsescu, au intrat cu bocancii în partidul dvs.  

Noi i-am dat afară ! 

În anul 2009 i-am dat afară !”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„d-nule Nedelcu, era mai bun USL-ul ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu :„noi i-am dat afară”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„plîngeți după USL nu!”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„d-nule președinte, sunteți președinte jucător ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„ați intrat cu cizmele în casele lor 

și le-ați distrus identitatea, le-ați distrus absolut tot ceea ce este frumos în PNL. 

Îmi pare rău”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„scrieți o carte, vă rog eu frumos, Din 

memorialul durerii”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„nu știi tu chestii din astea, sunt 

grele”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „d-nule Director, haideți să terminăm odată cu 

mitul acesta. Unde sunteți până la urmă, la PNL sau la PSD, hotărâți-vă?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu : „băi PD-liștilor, este membru 

fondator la PNL !”. 

 

D-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „nu am înțeles! 

Eu am 26 de ani ...”. 
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D-nul consilier Ionuț Filimon: „lăsați loc de interpretări și hotărâți-vă unde 

sunteți, la  PNL sau la PSD ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „haideți că iar am degenerat d-nule 

Filimon. 

În locul dvs. cred că mi-ar fi jenă să îl întreb pe d-nul Merchea așa ceva. 

Chiar facem discuții aici, pe cuvântul meu… este ca și cum eu aș întreba un 

doctor docent cât fac doi ori doi! 

Care mi-ar spune, măi puțoiule, ia stai în banca ta!”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „chiar voiam să știu până la urmă, că eu nu am 

aflat. Este la PNL sau la PSD. De când sunt și eu în PNL-ul acesta, nu știam unde este! 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „deci, tocmai v-am lămurit eu. 

Este membru fondator al PNL-ului. 

Dvs. de la PD intrând cu bocancii, vă repet, în acest partid, rupând gardurile, 

florile și tot ce au avut ei mai frumos, nu aveți de unde să știți lucrurile acestea”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„d-nule Președinte, vedeți că aveți o lacrimă, 

care v-a ieșit așa din ochi”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„o lacrimă de crocodil d-nule Președinte”. 

 

  

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

„pentru”, 7 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi și 1 vot „abțineri” din partea d-nului consilier Costel 

Bîrsan, devenind hotărârea nr. 503  .  

 

  

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale al Direcției de Asistență Socială 

și Medicină Școlară Focșani pentru anul 2018;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 504 .  

  

 

Se prezinta punctul 29 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;   
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Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 14 voturi 

„pentru”, 7 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Claudiu-Alin Dobre, 

Neculai Tănase, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 505.  

 

 

 Proiectul de la punctul 30 al ordinii de zi : proiect de hotărâre privind 

înființarea Centrului de Cultură și Artă „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, a fost 

retras.  

 

 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin 

domeniului public și privat al municipiului Focșani;   

  

D-nul consilier Radu Nițu: „doresc să fac un amendament la acest proiect 

modificare a punctului 2 din articolul 1 astfel: art. 20, al.2 lit.a se modifică și va avea 

următorul cuprins. 

a) tarif pentru persoane fizice tarif pentru o mașină 120 lei an la care se adaugă  

TVA, tarif pentru a doua mașină 200 lei an mașină la care se adaugă TVA și tarif pentru 

a treia mașină 300 lei an mașină la care se adaugă TVA. 

Deci 300 lei pe an. Mulțumesc”. 

 

   

D-nul consilier Neculai Tănase:„am văzut că d-nul Radu Nițu a făcut … a mai 

adăugat și TVA-ul. Normal, acum sunteți pe creșteri de taxe la propunerea noastră de 

scăderea taxelor, de la 170 lei … domnule mă lăsați să vorbesc. 

De la 170 lei … nu este adevărat? 

Ați băgat TVA-ul în plus … spun vreo minciună? 

Dacă nu știi ce vorbiți tăceți din gură …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dumneavoastră nu ați specificat 

acolo dacă suma pe care ați doit să o scădeți dacă este sau nu este cu TVA și am 

presupus că este fără TVA, asta-i tot”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ aici este vorba de un proiect pe care noi l-am 

inițiat în data de 10 octombrie, cu nr.73953 și deci este un proiect pe care l-am inițiat 

fără a ne gândi că d-nul Primar și-l va asuma și …  domnule avocat,  un pic ca să 

vorbesc și eu  … și-l va asuma și îl va amesteca cu niște proiecte cu care nu avem nici o 

treabă. Cu blocări, cu amenzi, cu nu știu ce! 

Deci noi vrem să facem un amendament astăzi, amendament dacă tot a făcut  

d-nul Radu Nițu ca pct. 2 de la art.1, pct. 2, să rămână de sine stătător adică să fie 

proiect eliminând de la art.1 pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11. 
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  Deci astea vor fi eliminate și va rămâne doar art. 1 cu pct.2 și bineînțeles și art. 2,  

3 și art.4. 

Asta este amendamentul nostru da, vă rog frumos să țineți cont de el ca să 

reparăm într-un fel lucrurile, că dacă d-nul Primar s-a obișnuit să ia proiecte  altora, noi 

vrem să le reparăm acuma. Mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „da d-nule consilier, sunt în 

totalitate de acord cu dumneavoastră …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„voiam să vă mai spun că taxa noastră este cu tot 

cu TVA”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„nu ați scris domnule consilier și 

nu putem să facem o ilegalitate”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„noi le-am luat exact de acolo din proiect și 

acolo așa scrie, cu tot cu TVA”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„ne pare rău dar nu ați scris”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„în fine, nu mai contează asta. Ce mai contează 

19% pentru cetățenii Focșani-ului, pe lângă taxa de habitat. Mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „iar sunteți într-o eroare. 

Iar vă place să … zâmbiți frumos la cameră ca să vă și vadă oamenii”.  

 

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

Tot vă place să fiți președinte jucător, nu vă abțineți deloc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu domnule consilier, vreau să 

fiu în asentimentul dvs. Și Băsescu a fost  președinte jucător și vreau poate, cine știe să 

mă iubiți pe mine dacă sunt jucător”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „eu vă declar dragoste veșnică”. 

Bun deci d-nule Președinte,  prețurile, prețurile, lăsați-l pe d-nul Primar, vă rog să 

fiți atent la mine. 

Prețurile către persoanele fizice întotdeauna, dar întotdeauna au înglobat TVA-ul. 

În momentul când vinzi cuiva, unei personae fizice ceva și îi spui prețul, are  

automat înglobat TVA-ul. 

Numai către persoane juridice, specifici, cu TVA sau fără TVA. Mulțumesc”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Radu Nițu, se adoptă cu 13 

voturi „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, 

Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan. 
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Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Neculai Tănase, nu se adoptă cu 8 

voturi „pentru” ” și 13 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuţei, Irina-Anca Maria-Panaite şi a 

d-nilor consilieri: Marius-Euserbiu Iorga, Ionuţ Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Radu 

Niţu, Emanuel Gongu, Mihai Petruţ, Daniel Ungureanu, Mihai Nedelcu. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ne pare rău domnule consilier, 

proiectul este un proiect laborios, proiect serios și din acest motiv probabil că, 

consilierii PSD nu au vrut să vă ajute”. 

 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Radu Nițu, fiind adoptat cu 13 voturi 

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr.506 .     

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, vă rog să să scuzați, pot să 

mai adaug ceva, scurt. 

La art. 5.f.1 care se introduce, sună așa: titularii contractelor de parcare ce  

respectă clauzele contractuale pe anul în curs beneficiază de dreptul de preemțiune la 

închirierea locului de parcare pe anul viitor în cazul în care nu pot apărea solicitări 

pentru locuri respective. 

Păi, este un non sens. 

Deci, termenul de preemțiune este clar este un termen în care specifică  

preferințele pentru vechiul cumpărător sau vechiul ocupant prin închiriere, nicidecum ce 

s-a introdus aici. Este o eroare”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„este posibil dar … dacă nu-și 

dorește, asta este. El într-adevăr beneficiază de dreptul de preemțiune”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „un chiriaș model care și-a plătit toate 

taxele are dreptul să aleagă și să încheie contract în următorul an”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „domnilor, dreptul de preemțiune, este un drept 

concurent cu ceilalți pretendenți și el va fi preferat.  

Acesta înseamnă conform DEX-ului, dreptul de preemțiune. 

D-na profesoară de limba română, vă rog să ne lămuriți dvs. vă rog. Mulțumesc”. 

 

 

 Proiectul de la punctul 32 al ordinii de zi : proiect de hotărâre privind 

aprobarea termenelor și documentelor procedurale necesare evaluării, conform 

anexei la raport, a mandatelor de membru în consiliul de administrație la SC 

Transport Public SA Focșani care au expirat la 31 octombrie 2017 și care au depus 

cerere de reînnoire a mandatului,   a fost retras.   
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Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 11,00 mp, situat în 

Focșani, str. Aleea Echității nr. 13, T. 204, P. %11147 ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani, către domnul Slujitoru Costel; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 507.  

 

 

 

Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. 

situat în Focșani, str. Iong. Ion Basgan nr. 8, sc. 1, ap. 1, T 57, P 3513% aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea doamnei Gheoca Mihaela ; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ca să știe toată lumea, datorită faptului că noi 

nu am vrut să votăm proiectele cu două treimi, d-nul Primar a spus mai înainte că am 

auzit eu, nu votăm proiectul, cel cu balconul. 

Aceasta este o răzbunare că noi aseară am votat avizul, am votat aseară, toată 

lumea a votat, am votat și la drepturile omului și la urbanism, eu am votat aseară dacă 

aveți filmarea domnule, puteți să o prezentați, că dvs. aveți filmarea. 

Deci asta este răzbunare. Deci ca să înțelegeți cum se face administrație în 

Focșani. 

D-nul Primar acum se răzbună pe o persoană fizică că vrea să-și facă un balcon 

…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule consilier, dvs. vorbiți iar în  

necunoștință de cauză. Iar induceți în eroare totală ... acest proiect a fost dezbătut la 

două comisii într-adevăr, la comisia de buget. 

La comisia de urbanism a primit aviz favorabil, iar dvs. ați plecat de la comisia de 

...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„stați un pic …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„d-nule consilier îmi dați și mie voie să 

vorbesc ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „dvs. aveți majoritate ... nu-i așa d-nule 

Primar?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„da și ce?  Care-i problema?”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:„deci nu sunteți de acord, clar! 

Deci, v-ați răzbunat ...! 

Ați spus mai înainte că dacă nu se votează proiectul nr.1 și 30 nu trece proiectul 

nr.34.  

Nu ați spus-o clar mai înainte? ”. 

 

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

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dacă mergeți pe răzbunări...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„vă rog frumos să-mi dați voie și mie.  

Bag seamă că nu am posibilitatea să vorbesc ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „obrăznicia este mare”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„este un aviz consultativ, să știți și dvs.”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„orice proiect fără avizul comisiilor nu 

intră...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„s-a votat”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„nu s-a votat la comisia de buget”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„mințiți”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu recunoașteți că ați plecat. 

Asta este, ați plecat, s-a votat”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „nu mai dezinformați cetățenii …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu :„nu v-am dat voie domnișoară,  

i-am dat voie d-nului Primar … nu mai săriți că nu are rost”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„oameni buni, pot să vorbesc și eu la 

ședința asta? 

D-nule Președinte al Comisiei de buget, d-nul Radu Nițu, vă rog să prezentați 

procesul verbal al Comisiei de buget încheiat aseară și să ne prezentați care au fost 

voturile primite în cadrul Comisiei de buget la acest proiect, când dvs. rețineți  ați fost 

deja plecați, ați părăsit sala”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu :„nu ați plecat, ați fugit”. 

 

D-nul consilier Radu Nițu: „prima problemă. Ați plecat de la comisie. 

Doi, nu este nici o nenorocire că dvs. astăzi „n” proiecte nu au trecut, deci, dacă  

nu trece un proiect nu este nici o nenorocire, mai poate fi analizat de comisie, de cei 

care au inițiat proiectul și a primit 8 voturi abțineri de la comisia de buget …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„spuneți care este motivul de nu ați votat !”. 

 

D-nul consilier Radu Nițu: „întrebați-i pe cei 8 în parte”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„d-nule Radu Nițu, dați-mi voie”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„spuneți d-nule Primar care-i motivul ! 

La urbanism a trecut, la drepturile omului a trecut, la buget de ce …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pentru că este vorba de str.I.Basgan, 

stradă care va intra în reabilitare ... ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„intră și blocurile în reabilitare …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „spuneți domnule corect, cine este 

această persoană pe care o apărați dvs. ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „este un cetățean ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este membru PNL, nu?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „și care-i problema? Și de asta nu ați votat 

dvs.? 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu de asta nu am votat ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „bine că ați recunoscut ... d-nul Primar își 

cheamă subalternii ...”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „puteați să-l scoateți de pe ordinea de zi”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „nu este membru PNL…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vorbiți mai mult decât prevede legea”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„nu știu ce prevede legea dvs. Dar vă spun eu că  

nu este membru PNL”. 

 

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

văzut pe nici unul atât de vehemenți să votăm străzi, să votăm iluminat, să votăm nimic 

... dar săriți că nu am vrut noi să votăm, ați plecat. 

Vreți să vă spun de ce nu am votat, pentru că ne-ați ignorat și ați plecat cum faceți 

de obicei de la ceea ce nu vă interesează ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„numai pentru faptul că ați bănuit că este 

membru PNL și de asta nu ați votat …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu. Pentru faptul că ne-ați 

ignorant. Nici nu-l cunosc pe ăsta…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cum l-ați întrebat dvs. pe d-nul  

Merchea dacă este sau nu este membru PNL, așa v-am întrebat dacă cumva această 

persoană care a solicitat este cumva sau nu membru PNL, ca să vedem ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„nu este membru PNL …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu este membru PNL. Felicitări…”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „puteați să-l scoateți de pe ordinea de zi. 

D-nule Primar puteați să-l scoateți de pe ordinea de zi”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu știți ce înseamnă să scoți un 

proiect, de aceea vorbiți, iar … 

Ați plecat că așa ați fost învățați”. 

  

D-na consilier Alina Drumea: „d-nule Secretar, dacă nu s-a primit aviz .. ce 

caută pe ordinea de zi acest proiect ? 

Ați spus că nu s-a primit avizul !”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„vă spun eu, dacă votam proiectul nr.1 și 30 …”. 

 

D-na consilier Alina Drumea: „menționez că nici la proiectul nr.32 nu am fost”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu :„suntem atenți sau  facem așa ca 

atunci când stimatul nostru coleg a votat pentru noi !”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon: „s-a luat votul la comun ...  să vă fie rușine”. 

 

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

nevoit să vă răspund d-nule Neculai Tănase că ați făcut o afirmație ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „dar nu faceți politică ...” . 

 

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

consilier, cu tot respectul, acest proiect nu a fost discutat la Comisia de drepturile 

omului. Ați invocat de două ori că acest proiect a  trecut prin comisia de  buget ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „eu vă întreb așa, nu vă este jenă, uitați-vă la 

mine, nu vă este jenă? 

Dacă am votat la drepturile omului, la urbanism, nu vă este jenă ...”. 

 

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

este jenă să vă spun că invocați faptul că a trecut prin  Comisia de drepturile omului. 

Fals domnule consilier ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „și prin Comisia de urbanism a trecut ...”. 

 

 



 79 

 

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

prin Comisia de urbanism, prin comisia de buget nu”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „păi și de ce spuneți că nu a trecut ...”. 

 

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

spus nimic, v-am spus doar că ... haideți să vorbim pe rând d-nule consilier. Vreți să vă 

las, vă las. 

Ați invocat că a fost aprobat prin Comisia de drepturile omului, fals.  

Domnule, este fals sau nu?  

D-nule consilier, s-a votat la Comisia de urbanism acest proiect, nu s-a votat la 

buget. Este adevărat? 

Nu a intrat în comisia de drepturile omului domnule consilier ...”.   

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „s-a votat la urbanism?”. 

 

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

„mulțumesc domnule, am zis, da”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„este foarte bine că ați recunoscut”. 

 

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

spus nu pentru Comisia pentru buget, este adevărat sau nu? 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„care-i problema ?”. 

 

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

„coroborăm cu art. ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ce caută pe ordinea de zi?  

Dvs. sunteți un om care respectați legea, nu! 

Ce caută pe ordinea de zi! 

Dvs. veniți și ne amețiți acum, nu facem politică aici”. 
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „domnule 

consilier, mă ascultați un minut. 

Atunci când a fost convocată această ședință, am redactat proiectul de hotărâre. 

Adevărat? 

Domnule, joi când am convocat ședința am introdus pe ordinea de zi această 

solicitare. Este adevărat sau nu? 

Joi seara ați primit materialele printre care și proiectul de hotărâre cu această 

doamnă. Este adevărat? Este adevărat. 

Faptul că nu am făcut comisiile decât ieri, este la fel de adevărat. Este sau nu 

este? 

Logica lucrurilor și decurgerea acestui proces  de redactare și de aprobare a 

acestor proiecte, presupune ca înainte de ședința de plen să aibă loc comisiile. S-a 

întâmplat ieri. 

Cine este vinovat de faptul că acest proiect nu a îndeplinit nu știu care criterii 

pentru care comisia de buget nu s-a votat ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „dar chiar așa, dvs. insistați că nu a îndeplinit 

criterii, dar chiar așa insistați!”. 

 

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

nu sunteți obligat să vă motivați votul ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „opriți-vă că vă faceți de râs. 

Era totul legal, ați băgat proiectul pe ordinea de zi, că dvs. l-ați băgat și acum nu 

mai este valabil”. 

 

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

într-o eroare totală ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”eu vă recomand așa, când vreți să faceți 

politică, vă înscrieți într-un partid, sunteți probabil deja înscris dar nu sunteți la 

suprafață și candidați și atunci o să faceți politică. 

Acum sunteți tehnocrat acum. Lăsați politica ...”.   

 

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

consilier, ați văzut vreun proiect inițiat de Secretarul municipiului Focșani? 

De ce puneți problema că fac ...”.   
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D-nul consilier Neculai Tănase: „ce vreți să-mi demonstrați că acela nu a fost  

valabil ieri? 

L-ați băgat pe ordinea de zi ...”. 

 

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

consilier, ce trebuia să nu-l băgăm pe ordinea de zi?” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dacă nu avea aviz, trebuia scos de pe ordinea de 

zi. Dacă nu avea aviz așa cum spuneți dvs. 

Mințiți, mințiți, mințiți! 

 

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

urmă, nu-i mai simplu să votați? 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ce să votezi?„ 

 

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

condiție ca să votați este ca să fiți prezenți”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ceea ce nu ați fost. 

Am o rugăminte la dvs. văd că sunteți foarte virulenți atunci când aveți un interes. 

În rest văd că nici măcar … veniți cu niște motivații puerile, aberante sau absurde pentru 

a justifica un proiect pe care dvs. nu doriți să-l votați. Și pentru acesta, văd că nu mai 

are nimeni loc să vorbească peste dvs. 

Vă rog frumos să vă abțineți și să trecem la vot”. 

 

 D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „d-nule Președinte, având în vedere 

motivația d-nului Primar pentru că se reabilitează str.I.Basgan, ca și parcările, proiectul 

acesta nu trebuia să primească aviz la urbanism. 

 Cum adică, trece la urbanism și dvs. nu nu dați aviz la buget, mie mi se pare o 

aberație, dacă dvs. credeți că este altfel, vă rog frumos să mă contraziceți!”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „posibil să aveți și dvs. dreptate 

dar ne putem repara greșeala acum prin vot”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „cum am spus și mai devreme, noi am 

plecat înaintea proiectului nr.30. Așa că, comisiile de specialitate au fost cu majoritatea 

PSD, ALDE … au fost cu majoritatea acestor comisii și la proiectul nr.33 și la proiectul 

nr.34. 
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Cum proiectul nr.33 a fost votat, supus votului și lăsat pe ordinea de zi, așa 

trebuia lăsat și proiectul nr.34. 

Nu umblați cu chestii că nu are avizul nu știu ce comisii sau nu s-a întrunit 

numărul de voturi pentru proiectele respective. 

Dacă sunteți și respectați legea, cum ați făcut la proiectul nr.33, trebuie să faceți 

și la 34. Mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „l-am lăsat, de ce … dvs. țipați 

să nu-l las și acum … nu vedeți că este lăsat…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Secretar, proiectul nr.33 s-a votat?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu erați în sală !”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”eram în sală nu, la 33! 

Haideți domnilor că ați picat în propria capcană. V-ați făcut de râs!”. 

 

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

cum să interpretez „ă-ul” acesta prelung. 

Am obținut 21 de voturi. Și dvs. ați votat proiectul nr.33! 

Vorbesc de astăzi domnule! 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „specificați, la comisie sau nu. 

Am vrut să vedem cum vă manifestați când aveți un interes politic. 

A fost un joc politic, ați căzut într-o capcană și asta este. 

Să nu mai plecați de acum de la comisii domnilor, să nu mai plecați, și o să vedeți 

că trec toate proiectele acestea”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon:„d-nule Președinte, dvs. ați intrat într-o capcană”. 

 

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

voturi „pentru” ” și 13 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuţei, Irina-Anca Maria-Panaite şi ad-

nilor consilieri: Marius-Euserbiu Iorga, Ionuţ Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Radu Niţu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruţ, Daniel Ungureanu, Mihai Nedelcu. 
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 Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către 

Asociația Protecția Victimelor „Life Challenge” a spațiului disponibil în suprafață 

de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani, în vederea înființării Centrului Comunitar „Life 

Challenge”; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase iese din sala de ședințe. 

 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „aș vrea să  spun că în proiectul de hotărâre  

hotărârea la art.1, spune așa: aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada 

existenței construcției către asociația Protecția victimelor Life Challenge a spațiului 

disponibil la suprafață de 57 metri pătrați situat în incinta punctului termic nr.8 aparține 

domeniului public al municipiului Focșani în vederea înființării centrului comunitar Life 

Challenge. 

În raport spune așa: conform legii imediat vă spun, Legii nr.215/2001, art.124 

privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul local al municipiului Focșani administrează domeniul public și 

privat al municipiului poate da în folosință gratuită pe termen limitat bunuri mobile și 

imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană sau după caz persoanelor 

juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică 

ori serviciilor publice. 

D-nule Primar, sunteți inițiator al acestui proiect, ia spuneți cum facem aici? 

Dumneavoastră spuneți o dată că dați a la long așa, în folosință gratuită acest 

spațiu dar legea vă obligă să fie pe termen limitat”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este pe termen limitat”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„nu există. Trebuie să existe un contract. 

Un contract de concesiune eventual pe o anumită perioadă de timp”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„dvs. știți ce înseamnă asta?”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„d-nule Primar, dumneavoastră vă  auziți ce 

spuneți? 

 

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

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ da! 

Și sunteți sigur de ceea ce afirmați acum? 

Vorbiți la microfon vă rog, vorbiți la microfon!”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„de ce? 

Nu trebuie să vorbesc la microfon, că am destulă voce! Eu nu ridic vocea ca și 

ceilalți colegi ai dvs. 

Este clar. De la, până la. Limitat. Asta înseamnă”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„unde este limitarea că nu o văd? 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pe perioada existenței construcției.  

Construcția poate fi dărâmată la un moment dat. Atunci va fi termenul limită al 

contractului”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„și cine spune când va fi dărâmată, dacă va 

exista vreun cutremur, vreun cataclism. 

D-nule Primar, nu vă jucați cu legea! 

Nu uitați că încălcați un articol dintr-o lege. Și mai mult decât atât, dând în 

folosință gratuită acest spațiu, consider că această asociație ar trebui să dea un raport la 

o anumită perioadă de timp da, anual, la jumătate de an da,  ce se întâmplă pentru că 

primești un spațiu în folosință gratuită din domeniul privat al orașului și încălcați legea”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„și eu zic că omul este de bună credință dar 

haideți să facem corect”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „grupul PSD propune un amendament, pe o  

perioadă de 10 ani”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„dar cum v-ați gândit așa, 10 ani!”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „acest proiect a luat naștere datorită 

inițiativei unui om inimos, cel puțin eu așa am văzut. A dovedit faptul acesta prin 

acțiunile pe care le-a derulat și mai bine pentru toată lumea, vă rog să ne calificați ce 

nevoi aveți. 

De spațiu am înțeles că aveți nevoie pentru activitățile pe care le aveți în 

programul viitor. Cam cât timp ați avea nevoie? 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „să vă prezentați vă rog”. 

 

  D-nul Liviu Cosma: „vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să vă și 

explic ceea ce facem noi. 

Noi funcționăm, acest centrul comunitar Life Challenge  funcționează de la 1 

noiembrie între spațiu subînchiriat de la un alt ONG. Funcționăm undeva la fosta 

Grădinița nr.11 pe str.Simion Bărnuțiu. 
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Acolo este un spațiu destul de mic și nu putem să facem investiții pentru că nu 

suntem siguri cât vom mai sta acolo. Este și un spațiu aflat în litigiu deci,  clar trebuie să 

ne mutăm undeva”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „iertați-mă. Dacă pe parcurs vă mai 

întrerup. 

În primul rând, nu mai spuneți că stați la un spațiu subînchiriat, că cel care vi la 

închiriat nu avea voie să subînchirieze”. 

 

D-nul Liviu Cosma:„mă rog, un parteneriat”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „un parteneriat. Deci, nu aveți spațiu, 

asta este clar”. 

 

D-nul Liviu Cosma:„nu avem spațiu”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:„și spuneți și ce anume faceți!”. 

 

D-nul Liviu Cosma:„în acest spațiu momentan avem 8-10 persoane zilnic cărora 

le oferim o masă caldă și cu ajutorul voluntarilor încercăm să facem și diferite activități 

educative de petrecere a timpului liber cu câțiva tineri cu anumite probleme sociale, dar 

practic să-i rupem din mediul lor toxic în care își petreceau timpul liber și să-i aducem 

aici în centrul să desfășoare anumite activități.  

De exemplu sărbătorim ziua unui copil acolo unde este cazul, unde nu își  

permite să și-o sărbătorească acasă, o sărbătorim în centru. Facem lucruri folositoare în 

sensul de a salva cât mai mulți tineri predispuși pe viitor la fapte antisociale în condițiile 

în care nimeni nu se apleacă asupra lor. 

Acum cu privire la întinderea contractului pe care ni l-am dori noi cu Primăria 

Municipiului Focșani. 

Noi am avea posibilitatea să închiriem undeva un spațiu în oraș, la prețul pieței 

dar acești bani ne-am dorit mai mult să-i folosim să oferim o masă caldă și să oferim 

aceste servicii la cât mai multe persoane decât să plătim o chirie unei anumite persoane. 

Noi avem ceva promisiuni de la anumiți sponsori și pentru a investi în acest 

centru și a-l utila corespunzător cu aparatură, cu calculatoare, cu birotică și tot ceea ce 

este necesar acolo, avem nevoie de un termen mai lung da, pentru că aceste investiții să 

… ”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „cât timp, 5-10 ani?”. 
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Revine în sala de ședințe d-nul consilier Neculai Tănase. 

 

D-nul Liviu Cosma:„nu știu cred că 10 ar fi ar fi suficient ca să putem câștiga 

încrederea acestor sponsori să ne finanțeze cu tot ceea ce avem nevoie. 

Dacă considerați că este un termen rezonabil. Vă mulțumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „eu nu contest activitatea acestei asociații 

și știu ce lucruri faceți.  

Întâmplarea este că, chiar știu, singurul lucru pe care îl am de precizat este exact 

la cel mai devreme, nu o să mă repet, nu cred că atunci ar fi nici o problemă dacă facem 

un termen limitat de un an și cu o raportare anuală și reînnoirea contractului din an în an 

dacă este ok”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „raportare anuală a ce?”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ a activităților și a realizărilor pe care le 

are asociația, sunt convinsă că le are”. 

 

 D-nul Liviu Cosma:„sută la sută”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ spațiul este al nostru”. 

 

 D-nul Liviu Cosma:„vreau să vă spun că nimeni …”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„să spună … ce anume … dacă putem să-l 

ajutăm. Cu siguranță putem să ajutăm.  

Deci nu înțeleg care este problema”. 

 

D-nul Liviu Cosma:„noi nu facem aici spațiu administrativ de birouri sau sediu 

social al asociației. Practic va funcționa doar centru și bineînțeles că vom raporta anual 

că nu vom ține spațiul acela nefolosit dar dacă noi  nu avem garanția pe termen lung că 

putem să folosim acest spațiu nu putea să atragem investiții în acel spațiu. Pentru că, 

știți foarte bine că ONG-urile se finanțează strict din donații și sponsorizări și nimeni nu 

ne va da nouă cu var și ne va monta acolo o centrală termică să spunem, în condițiile în 

care noi vom sta un an de zile sau cine știe ce se mai întâmplă peste un an. 

 Practic trebuie să  avem și noi o siguranță. Și aveți perfectă dreptate. Dacă noi 

vom lăsa spațiul nefolosit sau nu îl vom folosi în scopul în care am promis că îl vom 

folosi,  acest contract se poate rezilia. Este normal, dar trebuie să avem și noi o garanție 

că cel puțin10 ani, să putem să atragem anumite investiții în acel spațiu”. 

  

D-nul consilier Neculai Tănase:„  deci eu aș vrea să fac o propunere ca să, sper 

eu, o să fie undeva la mijloc. 

Deci haideți să-i dăm acestei asociații pe un an de zile și după un an de zile să 

dăm pe 10 ani. Ca să …”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu-i tot aia!”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dacă există suspiciuni,  ca să vedem într-un an 

de zile …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:„ domnule Tănase, are nevoie de niște 

investiții acolo. 

Eu zic măcar pe 2 ani jumătate și după aceea oricum vom avea în mandatul  

următor 15-16 consilieri și nu mai contează. 

În următorul mandat al domnului primar”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„avem noi ceva împotrivă să-i dăm pe 10 ani ? 

Dacă stabilim chestia asta, nu-i nici o problemă”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:„dați-i pe 2-3 ani că face omul niște 

investiții acolo”. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „domnule, s-a spus foarte clar. Nu dă nimeni pentru 

un an de zile. 

 Hai să-i dăm pe șase ani”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„d-nule Președinte, nu văd care este 

impedimentul, atât timp cât, după un an, dumnealui dacă face investiții și toate merg 

bine și frumos cum își dorește, de altfel cum o să putem să-l sprijinim, nu se poate … 

cum a spus și colegul meu, să se întocmească un contract, să se întocmească un contract 

pe o perioadă mai lungă de timp …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:„dar domnul a explicat. 

Eu dacă vreau să investesc, sub formă de sponsorizare, cu siguranță așa vor fi 

investițiile,  îl întreb, domnule cât timp ai contract acolo? Un an.  

Păi ce, eu îți dau o centrală termică, după un an ce faci cu ea? 

Nu, dar sincer, nici nu se  amortizează …”. 

 

D-nul Liviu Cosma: „noi nu vom intra în posesia sumelor de bani …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „faceți o sponsorizare, uimiți-ne 

...”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „dacă-mi permiteți. 

Eu sunt de accord cu colegul meu de bancă, d-nul avocat Iorga, haideți să dăm pe 

doi ani. 

 Dânsul a propus pe doi ani și eu sunt de acord…”. 
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D-nul Liviu Cosma: „acum, să fiu sincer cu dvs., o jumătate de an durează doar 

amenajarea …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„un termen de amenajare de doi ani de zile să 

vedem dacă treaba este ok la dvs. și după aceea promitem încă 10 ani. 

Eu sunt de acord cu ce a propus d-nul Iorga …”. 

 

 

D-nul Liviu Cosma: „cu drept de preemțiune …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „eu am propus până la 31 decembrie  

2020. 

Am zis doi ani jumătate până la noul mandat al d-nului Primar Misăilă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „domnule consilier, nu-mi 

înșelați așteptările, spuneți că faceți o donație cu o centrală termică”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„se poate, luăm legătura”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „a spus public”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „atunci în condițiile acestea …”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„niciodată nu îmi iau cuvântul înapoi. 

Vă rog să mă căutați”. 

 

D-nul Liviu Cosma: „bine, o să vin la dvs.”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „să știți că nu o să vă ia mult, maxim 

optzeci de milioane ”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dar vă cere socoteală pentru 

fiecare fiting pe care-l puneți în plus și câlți”. 

 

D-nul Liviu Cosma: „dacă dvs. ne acordați o garanție că după această perioadă 

putem să continuăm și nu veniți cu … știu eu, cu anumite condiții pe care nu le-am 

îndeplinit sau eu știu … nici nu știu cum să vă explic faptul că noi investim doar într-un 

loc unde vom fi siguri pe termen lung altfel nu vom reuși să convingem …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „așa este, aveți dreptate ...”. 
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D-nul Liviu Cosma: „pentru că dumnealor vor veni să vadă centrul și vor veni  

periodic să supravegheze activitatea pe care o facem. Nimeni nu aruncă cu bani ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:„domnule Președinte, eu fac um 

amendament acum, dacă și dvs. sunteți de acord, până la 31 decembrie 2020. 

Este o perioadă cred eu, destul de ... nici prea mare, nici prea mică, încât și 

organizația să dovedească că este pe drumul cel bun și are anumite activități pe care și 

le-a îndeplinit, și la fel și noi”. 

 

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

în vedere că este un proiect propus de mine, văzând că sunt atât de multe dezbateri, mă 

duc cu gândul la proiectul de Hotărâre de Guvern prin care ne-a fost dat în administrare 

drumul acela mult disputat pentru armată, de la armată,  în care ni s-a spus în felul 

următor: administrare este pe cinci ani de zile dar în condițiile în care nu dovedim că în 

doi ani de zile de la preluare nu executăm lucrările de amenajare, dreptul de 

administrare ne va fi retras. 

Eu consider, prin analogie că se poate face un amendament la acest proiect de 

maniera următoare: durata să fie de 5 ani, 10 ani dar cu o condiție că dacă în primii doi 

ani de zile nu va realiza investițiile propuse atunci dreptul de administrare a acestui 

spațiu îi va fi retras.    

Va veni cu un plan de investiții și atunci propun eventual să amânăm proiectul 

respectiv, să facem și acest amendament,  să cerem Asociației să vină cu un plan de 

investiții concret prin care să spună, în ce sens va amenaja spațiul,  pentru ce-l va 

utiliza, care va fi valoarea investiției și dacă în termen de 2 ani de zile nu va realiza, nu 

va realiza acele investiții propuse, și nu va desfășura activitățile propuse și într-adevăr 

poate fi chiar și un raport de activitate deși nu mi se pare normal, odată ce … orice 

ONG întocmește un raport semestrial cu privire la datele activității dumnealor. Corect,  

domnul  …”. 

 

D-nul Liviu Cosma : „noi întocmim un raport și pentru cei care ne sponsorizează, 

ca toate cheltuielile să fie transparente.  

Practic noi din asta ne finanțăm. Nu putem să nu fim foarte transparenți …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă sunteți de acord cu mine, 

propunem o amânare a acestui proiect. Condiția este să veniți cu un plan de investiții și 

un plan de activități care să fie  anexă la contractul de administrare să zicem, că 

dumneavoastră practic primiți în administrare un spațiu care este în proprietatea 

municipiului Focșani și totodată prin acel proiect de hotărâre să propunem verificarea 

respectării acelui plan de investiții. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul Liviu Cosma : „sigur. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „toate aceste  chestiuni dacă se discutau 

la Comisiile de specialitate aseară,  nu mai era cazul să mai avem aceste discuții în acest 

moment să ținem pe toți cei prezenți și atâtea ore în fața noastră. Vă mulțumesc. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„nu ne place să fim filmați pe ascuns d-nule  

Primar”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „conform art.57 vom supune la 

vot retragerea acestui proiect și cu rugămintea, cu amânarea lui bineînțeles,  cu 

rugămintea ca dumneavoastră să veniți cu completări”. 

 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul pentru a fi retras și amânat de pe 

ordinea de zi şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”.  

 

  

Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local nr. 8/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură 

strada Unirea Principatelor din municipiul Focșani, județul Vrancea”. 

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ Mulțumesc.  

Eu vreau să vă spun că, grupul nostru nu va mai vota nici un proiect de acum 

încolo datorită faptului că nu au venit în timp util și nu am putut să le studiem, da! 

Noi suntem consecvenți cu ce am spus întotdeauna”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „felicitări atunci nu o să mă mai 

întreb și nici mai dau dreptul la cuvânt”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „   d-nule Președinte ar trebui să facem 

totuși câteva precizări legate de acest proiect pentru că atunci când se dovedesc a fi 

reduceri față de indicatorii tehnico-economici propuși dumnealor nu mai au replică și 

atunci preferă să nu participle la vot. 

  Deci este vorba despre finalizarea investițiilor: Reface infrastructură str. Unirea 

Principatelor din Municipiul Focșani, unde inițial indicatorii propuși au fost în 2015, de 

treimilioane optsute șaptezeci și unu, domnule consilier, iar indicatorii finali au fost 

doar de două milioane patru sute unu mii lei din care rețineți, din care rețineți, 

aproximativ cincisute cincizeci și cinci mii lei urmează a fi trimiși de la Guvernul 

României prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„eu am crezut că s-a terminat proiectul acesta! 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„se va finaliza în curând”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„păi, nici acum nu s-a terminat ? 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „nu a fost supus la vot”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„str.U.Principatelor, este a treia oară! 

Deci, nici acum nu s-a terminat ! 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu :„ca să vedeți și dvs. Ce 

înseamnă”. 

 

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

„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, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 508.  

 

 

 

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

împuternicirea Serviciului Corp de Control al Primarului, din cadrul Primăriei 

Municipiului Focșani, prin Compartimentele de specialitate, să realizeze controale 

în scopul verificării activității întreprinderilor publice la care Consiliul Local al 

Municipiului Focșani este acționar, respectiv : C.U.P. S.A, C.U.P.Salubritate, 

Administrația Piețelor S.A Focșani, Transport Public S.A, Parking S.A Focșani, 

ENET S.A Focșani, precum și la entitățile finanțate total sau parțial din bugetul 

Consiliului Local al Municipiului Focșani; 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „ nu sunt discuții din partea 

colegilor PSD”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „am ridicat mâna d-nule Președinte”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „dar v-ați exprimat că nu aveți 

nici o intenție nici să votați … ”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „nu avem cum să votăm. Adineauri la 

celălalt proiect ați consemnat abțineri de la Grupul PNL! 

Cum adică nu votăm! 

Suntem în sală!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„așa ați spus”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „așa a spus liderul dvs.”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu :„ce rost are să mai discutăm”. 

 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „dar nu are nici o legătură. Sunt în sală, am 

dreptul să iau cuvântul”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „poftiți domnișoara consilier”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte de ședință. 

Nu înțeleg de ce mă cenzurați, sau așa vă place să cenzurați, dar mă rog, este 

dreptul meu, vorbesc în calitate de consilier și avem niște voturi de la cetățenii care  

ne-au dat creditul dumnealor. 

Referitor la acest proiect de hotărâre, în primul rând, Focșani-ul are … statistic 

vorbind, șaptezeci și trei de mii locuitori. Nu știu dacă au mai rămas cincizeci de mii. 

Este printre puținele orașe, sau cred că singurul din țară care are Corp control     

compus din 19 oameni. 19! 

Suntem un amărât de oraș care arată jalnic și să nu uităm că orașe ca:  

Cluj-ul da, care are peste trei sute de mii de locuitori, nu are nici măcar un om și 

nu are corp control și nici un angajat pentru pentru acest serviciu. 

Sector 3 da, cred că nu le comparăm, are 9 oameni la corp control! 

Sector 5, are 12 oameni! 

Bacău-ul are 4! 

Craiova are zero! 

Arad-ul  are zero! 



 93 

D-nule Primar și dați niște puteri nebănuite acestui corp control spuneți că trebuie 

să verifice toate instituțiile subordonate Consiliului Local și cele care sunt finanțate total 

sau parțial din bugetul Consiliului Local! 

Dumneavoastră vă auziți ce faceți aici! 

Practic, Corp control guvernează Primăria sau conduce, dumneavoastră presupun 

că nu mai aveți calitate de Primar! Probabil că sunteți un angajat al Corpului de control 

sau probabil că o să vă depuneți CV-ul acolo! 

Mai mult decât atât, organigrama s-a modificat de nenumărate ori. S-a 

externalizat Serviciul de pază unde erau patru oameni care au rămas fără muncă da, 

pentru a se crea locuri acestui Corp control! 

Două femei de serviciu la fel au fost dat afară pentru a se crea locuri în acest Corp 

control!  

Să nu uităm că salariile nu sunt de aici de colo! Dacă salariile funcționarilor din 

Primărie au crescut cu aproximativ trei sute, patru sute lei, trei, patru milioane lei vechi, 

gândiți-vă că la Corp control sunt salarii nete de trei mii cincisute lei per om ! 

Gândiți-vă că șeful Corpului de control are aproximativ cinci mii lei net!  

Este o gaură la buget lunară de aproape de șaptezeci de mii lei. Însemnând șapte 

sute  de milioane din banii cetățenilor, de aceea probabil că o să vină și taxa de habitat, 

mă gândesc! 

D-nule Primar, Primăria Focșani nu are arhivari! 

Gândiți-vă că aveți servicii care sunt ticsite de hârtii. Nu există în organigrama 

Primăriei municipiului Focșani arhivari! Aveți nevoie de cel puțin patru d-nule Primar!  

Avea-ți habar de acest lucru? Dar creeați posturi în acest Corp control. 

Mai mult decât atât, nu uitați, nu uitați că abuzați de acest Corp control și lumea 

din oraș se plânge de acest lucru o să vină sesizări către Primăria Municipiului Focșani 

și către acest Corp control, nu uitați acest lucru! 

Și mai mult decât atât, vă atrag atenția că dacă dumneavoastră 19 oameni îi țineți 

pe banii cetățenilor, am rugămintea în numele dumnealor să cer fișele de post al acestor 

oameni, numele și prenumele dumnealor și gradul de încadrare în … mă rog, funcția pe 

care o ocupă. Mulțumesc”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „constat încă o dată ipocrizia 

dvs. în ceea ce se dovedește a fi. 

Spunea-ți că nu ați studiat aceste probleme! 
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Și văd că  veniți foarte bine pregătiți, când nu vă convine un lucru! 

Și spuneați că vă abțineți!”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „este normal să le citesc. Pentru că este 

normal să văd ce se aruncă pe ultima sută de metri, ultima sută de metri ca de obicei, de 

când suntem Consiliul Local din mandatul din anul 2016. Multumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„păi, cei care citesc la 

dumneavoastră în partid, să nu se mai abțină dacă tot citesc, să nu se facă atotștiitori, că 

se fac de râs. 

 Dar pentru că mi-a plăcut pledoaria dumneavoastră și o să fac din nou referire la 

art.57… 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este ușor așa a citi pe deasupra fără a 

înțelege exact ce se întâmplă într-o activitate, într-o instituție. 

Corpul de control înființat de mine cuprinde mai multe servicii care eu zic că duc 

la o îmbunătățire semnificativă a activității Primăriei municipiului Focșani și mai ales în 

ceea ce privește modul de încasare a impozitelor și taxelor locale și a verificării modului  

cum sunt declarate aceste impozite și taxe locale. Și vreau să vă aduc la cunoștință, nu 

am vrut până acum să fac public până la momentul în care se va ajunge la acele proiecte 

de hotărâre, știu că am deranjat foarte mulți cetățeni care, proprietari fiind de imobile nu 

au avut nici măcar bunăvoința să le îngrijească. Iar Codul Fiscal prevede, că avem 

posibilitatea pentru toți aceștia să creștem impozitul cu până la cinci sute la sută. 

Vreau să vă spun că nici Serviciul de Impozite și Taxe Locale, nici un alt serviciu 

din cadrul Primăriei municipiului Focșani nu ar fi putut să facă o verificare atentă și să 

întocmească niște documente corecte fără existența acestui compartiment.  Și spun 

foarte clar acest lucru. 

O să facem o listă în curând cu imagini și cu notele de constatare a tuturor celor 

care dețin aceste imobile și care nu și le-au îngrijit și care vor fi pasibili să fi impozitați 

cu până la cinci sute la sută, pentru că așa prevede Codul Fiscal, este vorba despre 

imaginea întregului oraș, pe de o parte. 

Pe de altă parte, vreau să vă spun că a fost făcută la un moment dat o propunere 

de către domnul consilier Bârsan cu privire la verificarea a ceea ce înseamnă achiziții 

publice derulate de către ordonatorii terțiari de credite, în speță instituțiile școlare.  
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Prin cadrul acestui Corp de control, noi facem verificări. Noi nu putem în schimb 

să supervizăm așa cum ni s-a cerut de domnul consilier, să supervizăm aceste achiziții, 

dar putem să facem verificări dacă au fost făcute corect sau nu. 

Acest Corp de control are în primul rând, repet, în primul rând, are menirea de a 

face un control preventiv pentru că atunci când vor veni cei de la Curtea de Conturi să 

nu mai aibă ce să ne reproșeze. Să semnaleze din timp anumite devieri de la prevederile 

legale dacă se întâmplă în diverse instituții care beneficiază de finanțare de la bugetul 

local pentru a nu mai cădea în greșeală da, pe de o parte. 

 Pe de altă parte, acest Corp de control are și alte activități care nu țin strict legat 

de un control efectiv.  

Și vă dau câteva exemple foarte clare:  este vorba  … așa a fost prins la momentul 

respectiv și această activitate. Este vorba despre premierea persoanelor vârstnice care au 

împlinit vârsta de 90 de ani. 

Este vorba despre derularea unor activități socio-culturale care iarăși la fel se 

finanțează prin bugetul local și vă dau câteva exemple.  

Compartimentul control servicii publice iarăși, verifică modul cum își desfășoară 

fiecare serviciu public din subordinea Consiliul Local își desfășoară activitatea și ne 

referim aici la toate serviciile publice, nu are rost să vi le enumăr. 

Și avem și un compartiment de protecție civilă, unde aceștia verifică dacă sunt 

hidranți, dacă sunt respectate toate normele privind prevenirea și stingerea incendiilor în 

toate unitățile subordinate. 

Deci, avem foarte multe activități în derulare pe acest compartiment … pe acest 

Corp de control. 

Știu că nu vă place persoana care este detașată rețineți,  nu este titularizată. Am 

fost acuzat că am titularizat-o, nu este titularizată. Este detașat pe funcția de șef de 

control. 

În ceea ce privește serviciul de arhivare, mai avem un proiect de hotărâre prin 

care am propus la compartimentul … de fapt la Serviciul de Administrație Publică 

Locală și registratură avem compartimentul de Administrație Publică, unde sunt … câți  

doamna Cristina Dăscălescu? 

Există un post de arhivar și am mai suplimentat cu un post. Este ultimul proiect 

supus spre completarea ordinii de zi. 
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Cunosc foarte bine aparatul de specialitate al Primăriei domnișoară, și așa că nu 

suport să îmi spuneți mie că,  habar nu aveți! 

Eu nu folosesc acest cuvânt, rușine  … ”. 

 

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

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „rușine ar trebui să le fie celor care fură 

telefoane și  folosesc cuvinte de rușine”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„ne-ați jignit ca la ușa cortului. Sunteți 

exemplu orașului … ar trebui să fiți exemplul orașului! 

Ați lăsat un gust amar și elevilor care au fost prezenți în sala de ședință! În urma 

plecării noastre, că ați pus acele pancarde în dreptul călăreților noștri! 

Jenant!  

Mi-ar fi jenă să stau în locul dvs. și să fiu Cristi Valentin Misăilă, credeți-mă! 

 

Și mai mult decât atât, vă spun următorul lucru: eu, cum m-ați acuzat că din firma 

pe care o dețin câștig bani, da îi câștig prin sudoarea muncii mele, în nici un caz, nu bag 

mâna în buzunarul cetățenilor să iau bani și să le pun taxe peste taxe cum 

dumneavoastră sunteți initiator, dumneavoastră …”. 

Habar nu aveți ce vorbiți acum și țineți-vă vă rog frumos în frâu cuvintele, pentru 

că ar putea să plătiți pentru ceea ce spuneți acum. 

Și mai mult decât atât acest Corp control, scuzați-mă da,  observ că se pricepe la 

toate.  

Ați  spus că și cu hidranți … văd că o face și pe DSP-ul și pe DSV-ul. Verifică 

dacă unitățile din domeniu au autorizație sanitară de funcționare și autorizații sanitar- 

veterinare.  

Văd că vorbiți așa cu o excelentă …bună dispoziție. Despre acest Corp control nu 

am auzit odată și vați făcut angajații din Primărie incompetenți, de nu știu câte ori de 

când suntem în Consiliul Local,  rușine să vă fie d-nule Primar! 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „conform art.57 propun 

retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi și supun spre aprobarea dvs.”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul pentru a fi retras și amânat de pe 

ordinea de zi şi se aprobă cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” din partea d-nei 

consilier Ana-Maria Dimitriu.  

   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: „să înțeleg că dvs. ați fost cu 

Primar-ul!”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„respect funcția, nu omul cum a spus d-nul 

Primar!”. 

 

D-nul consilier Ionuț Filimon, iese din sala de ședințe. 

 

 

Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru avizarea  

profilului Consiliului de Administrație, a profilului candidatului și a matricei 

profiluilui Consiliului de Administrație la TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, 

conform anexelor la proiect;  

 

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

„pentru” și 7 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Claudiu-Alin Dobre, Neculai 

Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 509. 

 

  

 

Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin 

proiect, pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul Focșani”; 

 

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

„pentru” și 7 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Claudiu-Alin Dobre, Neculai 

Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 510. 
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Se prezinta punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea  

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria 

municipiului Focșani; 

 

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

„pentru” și 7 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Claudiu-Alin Dobre, Neculai 

Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 511. 

 

 

 

 

Se prezintă  Secţiunea a II a – rapoarte, informări, al ordinii de zi:  

 

1. Informare privind deplasarea delegației municipiului Focșani în perioada 6-9 

octombrie 2017 în orașul Cernăuți; 

 

Nu sunt comentarii sau menţiuni. Consilierii iau act de această informare. 

 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu:„ solicită înscrieri la cuvânt 

pentru punctul  Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice”. 

 

 

La acest punct se înscrie la cuvânt domnul consilier: Marius-Eusebiu Iorga. 

  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc d-nule Președinte. 

Am primit o adresă din partea Colegiului Tehnic Edmond Nicolau prin care 

conducerea colegiului, membrii participanți împreună cu d-nul Director Danielescu ne 

mulțumesc pentru sprijinul pe care îl am acordat Centrului de excelență pentru robotică 

educațională din Municipiul Focșani care are sediul la acest colegiu Edmond Nicolau, 

ne asigură de întreaga considerație și ne informează că în urma deplasării dumnealor au 

obținut la categoria Open locul 20 din 60 de țări participante. 

E un loc care ne face cinste ținând cont că a fost un concurs internațional la care 

au participat 60 de țări printre care Statele Unite, Japonia, China și un loc 20 pentru 

pregătirea și pentru tehnica de care dispune Colegiul Tehnic Edmond Nicolau. 

Eu zic ca e un loc care ne face cinste și sperăm așa cum o speră și dânșii, să-i 

susținem și în continuare. Mulțumesc”. 

  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: într-o ședință ordinară anterioară, când am 

avut o interpelare referitoare la monumentul din Piața Unirii, când era plin cu schele și 

ulterior i s-a trântit husa aceea de toată jena, și am întrebat ce se întâmplă cu acest 
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monument istoric de altfel, d-nul Primar a spus că așteaptă avizul de la Ministerul 

Culturii să poată interveni asupra lui. 

D-nule Primar, ați primit cumva avizul de la Ministerul Culturii de ați făcut bătaia 

aceea de joc la monumentul din Piața Unirii? 

Pentru că este făcut într-o batjocură totală, este aruncat cu niște … Deci,  arată 

jalnic! Și  dumneavoastră cred că știți probabil vedeți și de la geam monumentul cum 

arată. Nu știu dacă  vă face plăcere! 

  Vreau să văd și eu adresa pe care ați trimis sau către Ministerul Culturii și ce aviz, 

dacă ați primit sau nu de la ministerul de resort. Mulțumesc”. 

 

  

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „veți primi răspunsul în scris. 

Avizul a fost primit de la Institutul privind … la Direcția de Cultură Regională 

Iași. Iar ceea ce s-a întâmplat acolo a fost doar o reparație provizorie să spun așa, pentru 

că erau foarte multe plăci la bază care am constatat, după ce am  îndepărtat acele schele 

că lipseau sau erau … la un moment dat puteau să cadă. Și am spus să facem doar o 

reparație provizorie.  

Deocamdată se elaborează proiectul tehnic privind … și expertiza tehnică privind 

reabilitarea acestui monument istoric urmând ca după ce avem toate aceste documente, 

referitor la …  respectiv, proiect tehnic și expertiza tehnică, vom scoate la licitație 

execuția lucrărilor în adevăratul sens al cuvântului. 

Acum doar este o reparație provizorie.  Mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ Da eu aș vrea să întreb pe d-nul Primar de 

altfel, acum o lună majoritatea PSD și toți cei care compun această majoritate au votat 

un proiect de alocare a unor fonduri de circa șapte miliarde și jumătate pentru Teatru. 

 

 

Atunci am pus întrebarea, care este destinația acestor fonduri și nu mi s-a răspuns. 

Vă rog d-nule Primar, dacă după o lună de zile puteți să îmi dați răspunsul 

alocării  acestor șapte miliarde și jumătate la Teatrul Pastia și pentru ce sunt destinate 

aceste fonduri!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „veți primi răspuns în scris”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„dar a trecut o lună! Și atunci tot așa mi-ați 

spus !”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o să primiți”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„deci, nu respectați Regulamentul. Spuneți de  

regulamente că nu se respectă, că nu le respectăm și  … 
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Pentru mine este clar,  șapte miliarde și jumătate nu puteți să le justificați!  

Mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „mulțumesc domnule Președinte. 

În primul rând trebuie să facem o precizare referitor la acea comisie de negociere 

pentru vânzarea-cumpărarea imobilului de pe strada Ana Ipătescu, o pardon, Comisia 

Centrală la care am fost cu dumneavoastră și cu doamna Bojoaică. 

Am reușit de am negociat zicem  noi binișor și s-a făcut până la urmă o reducere 

de circa 35.000 de euro din acea vânzare a acelui imobil,  de la suma de o sută patruzeci 

și două de mii parcă! Deci, am redus prețul de cumpărare cu 35.000 euro cuiva o să-i 

pară rău dar, asta e situația. 

În punctul 2, vreau să cer de la d-nul Primar și a mai cerut și altă dată o precizare, 

sigur că probabil va veni scris că acum e obosit, referitor la HCL 396 cu transportul 

public unde spune la art. 4,  alin. 2, în cazuri excepționale care vor fi definite prin 

dispoziția Primarului municipiului Focșani,  accesul autovehiculelor de transport 

mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to.  va fi permis pe tot intervalul 

orar al zilei cu plata unei taxe. 

Vă rog să precizați această dispoziție. Mulțumesc”. 

  

  

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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