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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 04.10.2022 

 

 

     Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei municipiului Focșani, din bdul. Dimitrie 

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

Focșani, cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Carmen Grosu – director, Direcția economică; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciul administraţie publică locală, agricultură; 

 d-na Mihaela Lola – șef Serviciul juridic, contencios; 

 d-nul Adrian Măgdălin – șef Serviciul investiții; 

 d-nul Adrian Imireanu – șef Serviciul proiecte „UMP – Reabilitarea sistemului de 

termoficare, Etapa a II-a”; 

 d-nul Dan Brașov – inspector Serviciul proiecte „UMP – Reabilitarea sistemului de 

termoficare, Etapa a II-a”; 

 d-nul Dan Grigoraș – șef Birou presă, relații externe, cultură, sport, minorități. 

 

Proiectele ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului: 

1. proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a 

investiției, a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea proiectului „Achiziția 

de autobuze ecologice, stații de încărcare și sisteme asociate, Etapa a 2-a”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a 

investiției, a cheltuielilor legate de proiect aferente proiectului „Extinderea 

sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, 

inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării, 

etapa a II-a”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a 

investiției, a cheltuielilor legate de proiect aferente proiectului „Extinderea 

sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, 
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inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării, 

etapa a III-a”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

obiectivul de investiție: „Sistematizare incintă, refacere teren de sport și gard 

stradal și construire pavilion” la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

obiectivul de investiție: „Amenajare interioară, dotări și racordare la utilități PT23” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 291/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, 

sistematizare verticală str. Prof. Constantin Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, 

str. Agriculturii, str. Mureșului, str. Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva de 

la Grivița, municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 301/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje și covor 

asfaltic – strada Mare a Unirii”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 304/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură str. Alecu 

Sihleanu și fundătura, str. Maior Gh. Șonțu și fundătura, str. Aleea Aviatorilor, 

Aleea Cuza Vodă și fundătura”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 306/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, 

sitematizare verticală str. Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins 

între str. Ion Creangă și str. Grigore Ionescu) și reparații și așternere covoare 

asfaltice carosabil str. Magazia Gării”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 307/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură stradală și parcări 
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adiacente străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă – 

PT8”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 308/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, 

sitematizare verticală, parcări, spații verzi și accese pentru str. Nicolae Iorga, str. 

Oituz (tronson între str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan 

cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 309/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, 

sitematizare verticală str. Făgăraș, str. Ghe. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. 

Dinicu Golescu, str. Zorilor, Piața Victoriei”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață de 28,00 mp. situat în Focșani, str.Alexandru Vlahuță nr. 19, județul 

Vrancea, T.175, P.9246 înscris în CF 70630, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către domnul Ulmeteanu Marius-Octav; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 1 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion 

Basgan” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Oana-

Diana Renea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel 

Saligny” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Adrian 

Păunescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. 

Cuza” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic 

„Spiru Haret” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond 

Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Asachi” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian 

Vuia” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. 

Cotea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe 

Tattarescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic 

„G.G.Longinescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară 

„Hippocrate” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

34. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 292/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan 

cel Mare” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

35. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 293/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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 Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Bună ziua. Bine ați venit la ședința 

extraordinară, a Consiliul Local al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 

04.10.2022. Această ședință a fost convocată de Primarul municipiului Focșani, 

domnul Cristi Valentin Misăilă prin Dispoziția nr. 772 din 30.09.2022, ședință ce se 

desfășoară cu participare fizică și online. 

 Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al domnilor consilieri locali 

care participă astăzi la ședință. 

 Doamna Ailincuței Lauriana? 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Prezent”. 

 Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Balaban Elena Luminița? 

Doamna consilier Balaban Elena-Luminița „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „ Domnul Bîrsan Costel?”  

 Domnul consilier Costel Bîrsan „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Dimitriu Ana Maria.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Drumea Alina Ramona? 

Deocamdată este absentă. 

Domnul Dumitru Victor, o să mai revin, este ieșit din sală. 

Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Prezent.”  

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Mocanu Georgian 

Cristinel? Domnul Mocanu ne auziți?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Nedelcu Mihai, 

deocamdată nu este prezent.  

Domnul Nistoroiu Alexandru? Domnul Nistoroiu ne auziți? A ieșit deocamdată 

din online. 

Doamna Pristavu Viorica?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu„domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Stroie Mirela? 

Deocamdată nu este prezentă. 

Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 
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Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Dumitru Victor a intrat în 

sală, este prezent. 

Doamna Drumea?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Nistoroiu v-am auzit, 

sunteți prezent. 

Domnul Nedelcu? Încă nu este prezent. 

Doamna Stroie este în concediu și nu poate intra nici online. 

În sală sunt prezenți 15 consilieri locali, a venit și doamna Drumea și 4 consilieri 

în online, acum a intrat din nou și domnul Gongu, astfel sunt 19 consilieri locali 

prezenți la ședință. Ședința este statutară. 

Pe cale de consecință apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137, 

alin. 1 din Codul Administrativ. 

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 29.09.2022, având 

în vedere că ședința a fost foarte lungă, o să vă fie supus votului într-o ședință 

ulterioară, procesul verbal nefiind finalizat încă la această dată. 

Rog a se consemna că au fost îndeplinite până la acest moment procedurile 

impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, mai puțin de la punctele de pe 

ordinea de zi de la punctul 14 la punctul 35, care nu au avizul comisiei de buget. 

În situația în care vă aflați în conflict de interese aveți obligația de a nu participa 

la adoptarea proiectului de hotărâre în cauză și să anunțați acest fapt încă de la 

începutul ședinței. Interesul personal pe care îl aveți cu privire la adoptarea unei 

hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. 

În cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate urmează să procedați în 

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Domnule Gheoca vă invit să preluați lucrările ședinței. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca „mulțumesc. Bună 

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

invitați, bună ziua tuturor celor care ne urmăresc în această după amiază. Astăzi am 

fost convocați într-o ședință extraordinară printr-o Dispoziție a Primarului 

municipiului Focșani. Avem un proiect al ordinii de zi ce conținea 35 de  proiecte, 

unele dintre ele au fost retrase. 

 Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi? Vă rog domnule Primar.” 

  Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

domnule președinte de ședință. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, 

stimați colegi, stimați invitați, în completarea ordinii de zi de astăzi propun următoarele 

proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică 

a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Focșani, etapa a V-a” în 

cadrul Programului de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa 1 

– Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 
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multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor  rezidențiale multifamiliale, runda a doua; 

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

obiectivul de investiție: „Demolare corp C2, construire și relocare punct termic” la 

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 40,00 mii lei din bugetul 

local al Municipiului Focșani pe anul 2022 pentru organizarea manifestărilor 

prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

  Și totodată așa cum ați prezentat și dumeavoastră domnule președinte, vreau să 

reamintesc faptul că am propus retragerea proiectelor de pe ordinea de zi de la punctul 

14 până la punctul 35.  Mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „vă mulțumesc. 

Dacă mai sunt discuții pe marginea ordinii de zi? Dacă nu, supun la vot suplimentarea 

ordinii de zi cu tot cu retragerea proiectelor de la punctul 14 până la 35 cine este 

„pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. În online. 

 Domnul Mocanu? 

 Domnul consilier Georgian Mocanu „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca „domnul                      

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca „domnul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca „domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „19 voturi 

”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitru Ana Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Mocanu 

Georgian Cristinel, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel,  suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. 

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa, cine este „pentru”? 

În sală toată lumea este ”pentru”. În online. 

Domnul Mocanu? 

 Domnul consilier Georgian Mocanu „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „domnul                      

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „domnul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 
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Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „19 voturi 

”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitru Ana Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Mocanu 

Georgian Cristinel, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel,  ordinea de zi a fost aprobată. 

 

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

proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect 

pentru realizarea proiectului „Achiziția de autobuze ecologice, stații de încărcare 

și sisteme asociate, Etapa a 2-a”;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „dacă sunt 

discuții? Vă rog domnule consilier Dumitru.” 

 Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc domnule președinte. Domnule 

Primar am de făcut și eu o mențiune, de fapt o rugăminte, mai mult decât o rugăminte, 

este o dorință a mea, atât a mea, cât și a colegilor mei, în urma desfășurării licitației pe 

care, dacă nu greșesc, de achiziție dumneavoastră o derulați, Primăria municipiului 

Focșani... mi-aș dori și aici este o dorință, nu aștept un drept la replică, ca și noi 

municipiul Focșani, municipiul reședință de județ, al județului Vrancea să reușim să 

achiziționăm autobuze electrice performante, nu Autosan, nu Otocar. Ne dorim și noi 

ca firme de prestigiu să se înscrie la licitația pe care o organizăm și să reușim în urma 

desfășurării licitației să achiziționăm autobuze performante. Vă mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „mulțumesc și eu. 

Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 1, cine este „pentru”?  

În sală toată lumea este ”pentru”. În online. 

Domnul Mocanu? 

 Domnul consilier Georgian Mocanu „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „domnul                      

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu „Pentru.” 

Doamnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „domnul 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „observ că a intrat 

în online și domnul Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „bună ziua. „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „20 voturi 

”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitru Ana Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Mocanu 
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Georgian Cristinel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, proiectul de hotărâre a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 294 

 

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

proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect 

aferente proiectului „Extinderea sistemului de management integrat al traficului 

și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a 

parametrilor de mediu și reducerea poluării, etapa a II-a”; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Corneliu Dumitru Gheoca  „discuții? Vă 

ascult doamna viceprimar.” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „mulțumesc domnule președinte. 

Aș vrea să atrag atenția asupra articolului nr. 4 din acest proiect unde este stipulat că 

sumele reprezentând cheltuieli neeligibile aferente activităților ce pot apărarea pe 

durata implementării proiectului Extinderea sistemului de management integrat al 

traficului și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a 

parametrilor de mediu și reducerea poluării, etapa a II-a se vor asigura din bugetul local 

al municipiului Focșani. Știm foarte bine că toate proiectele de achiziții, investiții și 

orice se semnează în Primăria Focșani, este semnat de către Primarul municipiului și 

consider că aceste date de finalizare a tuturor lucrărilor începute în oraș ar trebui aduse 

la cunoștința Consiliului Local și a cetățenilor evident din municipiul Focșani, lucru 

care nu s-a întâmplat până acum. Ca și de altfel la articolul 4, ce înseamnă cheltuieli 

neeligibile? Cât la % din valoare pentru că vor fi plătite din bugetul local. Focșănenii 

trebuie să cunoască acest lucru, pentru că ne putem trezi în virtutea majorării tuturor 

prețurilor, care se vor întâmpla și iarna aceasta și la anul să ne trezim că sumele vor fi 

insuficient de mari și neputând fi acoperite din bugetul local și este firesc să știm cât 

anume din valoarea totală a proiectului, este într-adevăr cheltuilă neeligibilă? 

Aștept un răspuns. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: 

„Mulțumesc și eu! Domnul consilier Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să 

fac câteva remarci referitoare la implementarea acestor proiecte, pentru că acesta nu 

este singurul. Transformarea evidentă a Focșaniului deja  se vede cu ochiul liber și aș 

vrea să precizez că, pe termen mediu și lung, după părerea mea, va exista o reacție 

centrifugă a populației către zonele suburbane ale Focșaniului (Petrești, Vînători, 

Câmpineanca, Golești, Milcovul, Răstoaca, Mândrești, chiar și Odobești) unde 

libertatea de mișcare cu autoturismul nu va fi afectată de aceste măsuri.  

Dezvoltarea socială a populației este indiscutabil și indisolubil legată de posesia 

unei locuințe și a unui autoturism. Autoturismul înseamnă independența personală și 

libertatea de mișcare. Nimeni nu va dori să trăiască într-un oraș unde nu poate avea un 

autoturism. Implementarea acestor proiecte va duce la diminuarea drastică a locurilor 

de parcare și a libertății de mișcare cu mijloacele auto personale. 

 Ca urmare a acestui fapt, autoturismele vor staționa în cea mai mare parte a 

timpului. Când toate vor fi nevoite să staționeze, vor fi necesare locuri de parcare 

pentru toate. În acest caz, numărul de mașini va fi egal cu numărul locurilor de parcare 
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și cu numărul locuințelor. Cum numărul locurilor de parcare va fi o fracție mică din 

totalul apartamentelor, rezultă că în viitor în Focșani vor locui la apartamente doar 

pătura săracă a populației. Deci Focșaniul va deveni un oraș sărac, de unde vor pleca 

firmele și populația înstărită și care va fi animat doar de elevii care vor urma cursurile 

de învățământ. Referitor la alocarea unui spațiu foarte mare din infrastructura rutieră 

circulației bicicletelor, țin să menționez că folosirea bicicletelor într-un an calendaristic 

se reduce la cel mult 5 luni pe an. De asemenea, numărul utilizatorilor de astfel de 

mijloace de deplasare este de destul de redus, având în vedere că cei care locuiesc la 

bloc nu pot urca cu bicicletele pe scări, apoi să le parcheze în interiorul apartamentelor. 

Analiza populației pe sexe și categorii de vârstă duce la concluzia că, alocarea acestor 

resurse pentru un număr redus, destul de limitat de utilizatori  duce inevitabil  la 

defavorizarea celorlalți participanți la trafic. Eu m-am opus de la bun început acestor 

proiecte, nu cer colegilor mei să se abțină sau să voteze împotrivă. Eu sper și-mi doresc 

din tot sufletul să nu am dreptate. Dar cred că acest lucru va duce la  o blocare a 

circulației în orașul nostru. Știm cu toții, este un oraș mic, arterele de circulație 

principale sunt două, de la Nord la Sud și mai ales zona de Penny, Carpați sau sau 

Independenței cum se numea, nu Independenței, 1 Decembrie. Scuzați-mă !  Și partea 

de Mărășești nu vor suporta un asemenea trafic, când toate autovehiculele vrând-

nevrând se vor deplasa pe acolo. Ne vom învârti într-un cerc în Focșani și nu cred că 

va duce la nimic bun. 

 Repet, nu cer colegilor să nu voteze, dar eu o să mă abțin la aceste proiecte și 

sper să nu am dreptate. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: 

„Mulțumesc și eu domnule consilier Bîrsan pentru discuțiile pe care le-ați făcut. Da. 

Domnul Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Am de 

dat două răspunsuri.  

Unul. Doamna viceprimar, stimați consilieri locali, dumneavoastră votați 

deocamdată. Este supus dezbaterii și aprobării proiectul privind nota de fundamentare 

a investiției și a cheltuielilor legate de proiect. Vă reamintec că la fiecare proiect, dar 

absolut la fiecare proiect de investiții derulat prin Primăria Municipiului Focșani se 

supun aprobării proiectele privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici în care 

sunt stabilite și stipulate foarte clar cheltuielile eligibile și neeligibile.  

Asta pentru știința celor care zac pe aici prin Primărie și nu știu ce au votat 

vreodată în viața lor.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: 

„Domnul Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Pe de altă 

parte, domnul Bîrsan… 

Da. În momentul în care se vor aproba indicatorii tehnico-economici … 

Deocamdată este vorba despre o notă de fundamentare.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Noi votăm astăzi și cheltuielile 

legate de proiect. Deci dacă nu înțelegeți dumneavoastră limba română nu înseamnă 

că nu o înțelegem noi. Mulțumesc!” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Bine. Am 

înțeles. Domnul Imireanu, vă rog dați-mi o explicație în sensul acesta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „O 

secundă. Dați-i un microfon, vă rog!” 

Domnul Adrian Imireanu, șef Serviciul Proiecte: „Deci mecanismul prin 

PNRR este puțin diferit față de cel prin fonduri structurale. Valoarea maximă eligibilă 

este stabilită prin ghid, un milion șaptezeci și cinci, mai mult de asta, este valoarea 

maximă. În momentul în care noi vom face documentația tehnico-economică și o să 

supunem aprobării Consiliului Local, poate să fie sub un milion șaptezeci și cinci, sub 

valoarea maximă eligibilă sau peste.  

De aceea ni se cere prin ghid, ghidul aprobat prin ordinul Ministrului, ca în HCL 

să existe  asumarea de către autoritatea locală a cheltuielilor care ar putea apărea pe 

timpul implementării. 

Aici nu s-a făcut întâi un studiu de fezabilitate să vedem exact cât costă și după 

aceea depunem proiectul. Nu, a spus că valoarea maximă eligibilă este de un milion 

șaptezeci și cinci și noi trebuie să ne încadrăm în aceasta. Dacă apar cheltuieli 

neeligibile o să discutăm la momentul respectiv, dar acum, când depunem cererea de 

finanțare, noi spunem doar maximul eligibil, solicităm. 

Nu este contribuție proprie și neeligibilă ca la celelate proiecte pe fonduri,  unde 

ați văzut că, întâi ne cerea studiul de fezabilitate, știam exact și atunci supuneam 

aprobării Consiliului Local și valoarea proiectului împărțită pe eligibil și neeligibil. În 

momentul acesta nu ne solicită studiul de fezabilitate și spune: 

Domnule, pe axa aceasta, aceasta este suma maximă pe care o finanțăm.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cât 

privește observațiile făcute de domnul consilier Bîrsan,  îi înțeleg scepticismul, dată 

fiind și vârsta, dar totodată înțeleg și altceva. Că n-a citit cu atenție proiectul. Acest 

proiect se referă la managementul integrat al traficului pe Calea Moldovei, Calea 

Munteniei și Bulevardul București,  unde, dacă mergem în acest moment, vedem cu 

toții că se circulă extrem de greu, fiind o centură extrem de aglomerată. Centura de 

ocolire practic a Municipiului, Calea Moldovei-Calea Munteniei, unde valorile de 

trafic sunt foarte, foarte ridicate și uneori se stă foarte mult în anumite intersecții.  

De aceea, am zis că acest sistem de management al traficului n-are legătură cu 

sensurile unice de care vorbeați dumneavoastră mai devreme. Este practic o soluție 

prin care noi să putem fluidiza și mai mult traficul până când va fi gata Autostrada.  

Cât privește B-dul București, de asemenea, știți foarte bine că se creează mari 

ambuteiaje la anumite intersecții și de aceea am zis să extindem acest sistem de 

management al traficului și pe acest bulevard. Aceasta în etapa a II-a. În etapa a III-a 

am propus și alte artere rutiere extrem de importante din Municipiul Focșani. Cât 

privește utilizarea mijloacelor alternative de transport, de locomoție nepoluante, acesta 

este o tendință pe care ne-o impune Uniunea Europeană și care a avut un real succes 

în alte state, unde deja știu că în aproape tot timpul anului se circulă cu bicicleta. Și vă 

dau câteva exemple de state nordice, cum ar fi, Danemarca, cum ar fi Finlanda, cum ar 

fi Estonia, unde se circulă cu bicicleta intens chiar și pe timp de iarnă. Și cred că 

populația de acolo este mult mai sănătoasă decât în România. Și poate tindem și noi 

odată spre acest domeniu.    



13 
 

Ca să nu mai spun încă o chestiune, domnule Bîrsan. Și vreau să văd și aici cum 

veți proceda. E în dezbatere publică și vă puteți formula un punct de vedere. Este deja 

un proiect de lege prin care sunt stabilite acele zone în municipii reședință de județ, 

zone cu emisii zero, în care ne vom gândi foarte clar cum vom limita accesul 

autovehiculelor și al tuturor factorilor care poluează atmosfera. Deci nu vor mai putea 

intra în anumite zone din municipii reședință de județ decât mașini electrice sau 

hibride, biciclete și alte mijloace de tansport nepoluante. Iar cele care sunt poluante și 

vor să aibă acces, vor plăti niște taxe exorbitante.” 

Deci iată că la nivel central, la nivel de Parlament, la nivel de Guvern se gândesc 

încă să mergem mai departe cu acest principiu de a crea zone cât mai puțin poluante, 

mai poluate, în municipiu reședință de județ unde sunt cele mai mari aglomerări urbane 

și de aceea cred că noi trebuie să ne aliniem acestui tren. Iată Uniunea Europeană aceste 

lucruri finanțează, dacă nu doriți și vreți să rămânem în continuare să mergem cu 

mașina până la scara blocului și de acolo să urcăm în bloc, așa ne-am învățat, că așa 

ne-au învățat ăștia care au venit cu Mc Drive-ul să deschidem gemulețul să ne dea pe 

geam și legătura de pătrunjel și sandwichul în mânuță, cam asta este, dar eu cred că ar 

trebui să gândim în perspectivă și aici cred că doamna viceprimar Tătaru este de acord 

cu mine că trebuie să fim un oraș verde și un oraș în care să nu avem atâta poluare, dar 

cred eu că aceste lucruri odată ce vor fi implementate vor fi acceptate și generația 

tânără care urmează va înțelege și va fi mult mai receptivă la aceste modificări. Iar 

dacă în 2016 iarăși dumneavoastră aveați așa o reticență în ceea ce privește autobuzele 

electrice, iată că în două, trei săptămâni maxim vom primi primele loturi de autobuze 

electrice dintr-un proiect finanțat din fonduri europene, chiar dacă se contestă calitatea 

acestora eu cred că toate caracteristicile potențiale a fi solicitate unor autobuze au fost 

puse în caietele de sarcini. Că nu s-au înscris la licitație firme de prestigiu asta este o 

altă discuție, dar cred eu că nu noi putem să-i determinăm să se înscrie pentru că aici 

legislația privind achizițiile publice din România dă libertatea să se înscrie tuturor celor 

care sunt interesați. Probabil firmele respective la care dumneavoastră ați făcut referire 

domnul consilier Dumitru Victor nu au prezentat interes sau nu au vrut sau nu au avut 

posibilitatea să fabrice atâtea autobuze câte s-au solicitat la nivel național. 

Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Da, multumesc! 

Domnul Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule președinte. Domnule 

primar, eu sunt de acord în mare parte cu ce spuneți dumneavoastră, dar haideți să nu 

fim mai catolici decât Papa. Păi suntem noi atât de bogați și de avansați tehnologic, 

social și cum doriți dumneavoastră, să trecem rapid, să ardem etapele, să trecem la ceea 

ce face Norvegia, eu mă îndoiesc, aici este vorba de mentalitate, noi trebuie să mergem 

la rădăcina mentalității umane. În momentul în care obligi cetățeanul cu sila să facă 

ceea ce dorește altcineva decât el, nu iese, ei trebuie convinși, o convingere, o 

mentalitate se schimbă greu, nu înseamnă să nu încercăm, dar dumneavoastră ardeți 

niște etape, pe de altă parte blocați din start...domnul primar Uniunea Europeană are 

limitele ei...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Pierdem 

trenul.” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „...și noi ne ducem direct la limita cea mai 

din vârf, cum se spune, numai o secundă să termin. În felul ăsta dumneavoastră de fapt 

blocați accesul și tehnologiei viitoare, în sensul mașinilor cu hidrogen foarte puțin 

poluante sau deloc sau mașinilor electrice. Faptul că dumneavoastră credeți că cineva, 

o doamnă va veni cu bicicleta la Primărie îmbrăcată în rochie și încălțată cu tocuri vă 

înșelați domnule primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, dar 

vor fi și artere de circulație nu le desființăm definitiv.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „..îi siliți, vor pleca din Focșani. Aduceți 

aminte dacă s-a înregistrat, ascultați analiza pe care am făcut-o eu mai devreme și o să 

vedeți că așa va fi. Referitor la ceea ce ați spus că nu am citit proiectul vă rog să vă 

retrageți cuvintele că l-am citit. Aici este vorba de proiectul 2 și 3 și uitați ce spuneți 

în proiectul dumneavoastră.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „În 

proiectul 2 la ce se referă etapa a II-a.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Eu când am început să citesc, este vorba de 

proiectul 2 și 3 care de fapt este legat de ceea ce promovați dumneavoastră, aceste două 

sensuri unice, piste de bicicletă, transport în comun și așa mai departe.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Calea 

Munteniei, Calea Moldovei și Bulevardul Unirii.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Bulevardul București, pardon.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...eu citesc după proiect.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Vă rog.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „spune aici proiectul se derulează pe străzile, 

Bulevardul Unirii, Strada Independeței, Strada Mărășești, Strada Cuza Vodă...”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Am făcut 

prezentarea proiectului...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...și Strada Bucegi.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu e 

adevărat, am făcut prezentarea proiectului, dar citiți mai departe, uitați, asta este în 

preambul, s-a făcut o descriere a ceea ce se întâmplă acum. Corelat cu ce se întâmplă 

acum mergem mai departe pe Calea Munteniei, Calea Moldovei și Bulevardul 

București.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „La fel am făcut și eu domnul primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „da dar...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...în sfârșit, e punctul meu de vedere, nu 

vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, este ceea ce cred eu...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Bulevardul Unirii...Bulevardul București, Calea Moldovei și Calea Munteniei credeți 

că nu se impun a fi reglementate din punct de vedere al traficului?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu mă refer la acele străzi că acolo trebuie, 

și dumneavoastră ați avut accident în zona aceea și...” 
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Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul Bîrsan scuzați un pic că nu se 

înțelege, eu l-am sunat pe domnul director Bratu și am cerut lămuriri vis-a-vis de 

proiectul 2 și 3. Proiectul 3 este complementar proiectului 2, în situația în 

care...domnul, cine știe, de la investiții, este un proiect asiguratoriu, proiectul 3, situația 

în care iese ghidul sau cum va ieși astfel încât să aveți hotărâre de consiliu local.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, etapa 

a II-a...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Etapa a II-a se referă la lotul de cele 5 

străzi iar în etapa a III-a se vine în completare cu Calea Munteniei, Calea Moldovei și 

Bulevardul București.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, 

suntem într-o etapă I, etapa I pe care o implementăm...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu o implementăm acuma, că nu 

implementăm noi.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cum să 

nu implementăm când a terminat la ora 13,30 am terminat ședința cu echipa de 

implementare a managementul traficului pe Bulevardul Independenței, Bulevardul 

Unirii, Mărășești, Cuza Vodă, Bucegi, 1 Decembrie,” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Sunt incluse semafoare în...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Bineînțeles, deja noi lucrăm la ce se vede pe stradă, unde vedeți dumneavoastră că se 

sapă acele fundații se pun la toate trecerile de pietoni, deja se lucrează la ele. Acest 

proiect se referă la o etapa a II-a în completarea etapei pe care noi acum o derulăm, 

suntem în plină execuție.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Diferența între etapa a II-a și etapa a III-a 

constă în faptul că s-au mai introdus strazile Calea Munteniei, Calea Moldovei și 

Bulevardul București.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, cel 

care e propus acum prin proiectul nr. 2 pe ordinea de zi etapa a II-a iar în etapa a III-

a...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu, nu, în proiectul nr. 3 etapa a III-a sunt 

introduse suplimentar străzile Calea Munteniei și Calea Moldovei. 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, în 

etapa a II-a, uitați citiți cu atenție proiectul. În etapa a II-a spune că în acest moment 

se derulează lucrări pe Bulevardul București, Bulevardul, pardon, Unirii, Bulevardul 

Independenței, Mărășești, Cuza Vodă, Bucegi, în aplicarea prevederilor planului de 

mobilitate urbană durabilă perioada 2021 municipiul Focșani a depus în data de 16 mai 

2022 în Sistemul Informatic PNRR al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice 

finanțare pentru implementarea proiectului extinderea de management al traficului și 

priotizarea trasportului public inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu 

și reducerea poluării care prevede extinderea sistemului de management al traficului 

pe Calea Moldovei, Calea Munteniei, Bulevardul București și în continuare mergem 

pe celelalte străzi.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Și de unde rezultă diferența asta așa mare 

de valoare dintre 1 milion și 5 milioane de euro?” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Și acesta 

va fi pe Brăilei, Bulevardul Brăilei, pe Bulevardul Gării și pe Strada Republicii.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci etapa a II-a are o valoare eligibilă de 

1 milion 75 de mii de lei și etapa a III-a la proiectul nr. 3 este o valoare de aproape 5 

milioane de lei.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Sunt mai 

multe străzi la etapa a III-a.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Și care sunt străzile alea?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Păi uitați-

le sunt trecute aici. Este vorba de Brăilei, Maior Gheorghe Pastia, Bulevardul Gării, 

Republicii, Anghel Saligny, 1 Decembrie, Mare a Unirii, Aurora, Ana Ipătescu, Unirea 

Principatelor.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Da, domnul 

consilier Dumitru mai doriți lămuriri din partea domnului Imireanu?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Cred că e cazul, vă rog!” 

Domnul Șef Serviciu – Imireanu Adrian: „Deci în momentul ăsta derulăm 

proiectul de management al traficului pe străzile Bulevardul Unirii, Independenței, 

Mărășești, Cuza Vodă, Bucegi, proiectul este în implementare în corelare cu cel de 

resistematizare, asta se întâmplă astăzi. În 16.05 noi, în 16 mai la primul apel de 

proiecte pe PNRR Fondul local am depus deja o cerere de finanțare de extindere a 

proiectului de management al traficului pe Calea Moldovei, Munteniei și Bulevardul 

București. Acum la proiectul 2 noi propunem extinderea sistemului de management al 

traficului cel puțin pe străzile Brăilei, Gării și Republicii, deci asta solicităm în ăia un 

milion șaptezeci și cinci. Calea Moldovei, Munteniei și București sunt solicitate deja, 

este depusă cererea de finanțare în PNRR, acum noi propunem Brăilei, Gării, 

București, asta la proiectul al doilea.” 

Domnul consilier Dumitru Victor : „Al doilea...și la proiectul numărul 3?” 

Domnul șef serviciu Imireanu Adrian: „La proiectul 3 propunem extinderea 

pe străzile, la fel, Brăilei, Pastia, Gării și mai intră Republicii, Anghel Saligny,                   

1 Decembrie, Mare a Unirii, Aurora, Ana Ipătescu și Unirea Principatelor, deci al 

treilea proiect este mult mai cuprinzător decât al doilea. ” 

Domnul consilier Dumitru Victor : „Și trag următoarea concluzie, dacă-mi 

permiteți, dacă valoarea maximă eligibilă este un milion șaptezeci și cinci de euro, 

diferența până la cinci milioane o suportă Consiliul Local... Primăria, bugetul local?” 

Domnul șef serviciu Imireanu Adrian: „În momentul ăsta, eu de aia am făcut 

două proiecte de hotărâri, în momentul ăsta în ghid este acea limitare de un milion 

șaptezeci și cinci. Într-o video conferință cu Ministerul Dezvoltării s-a promis că o să 

scoată această limitare și acum am pregătit un proiect de hotărâre doar pe cele trei străzi 

pe care le-am enumerat cu încadrarea în acel un milion șaptezeci și cinci, dar dacă 

scoate limitarea ne-am dus pe mai multe străzi. ” 

Domnul consilier Dumitru Victor : „În regulă, mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Da, mulțumesc 

pentru..nu este nicio problemă domnul coleg. Bun, supunem la vot proiectul numărul 

2 dacă nu mai sunt și alte discuții. Cine este pentru? 
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          În sală 13 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Pristavu Viorica, Radu Nițu și 2 voturi abținere din partea 

domnilor consilieri Bîrsan Costel și Costea Ionel. 

           În online, domnul Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel : „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul Gongu, 

văd că este pentru. Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian : „Pentru un oraș european.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Răspundeți cu da 

sau nu și vă mulțumesc. Domnul Nistoroiu...domnul Nistoroiu, nu. Domnul Nedelcu, 

ne auziți?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, vă aud. Sunt pentru orașul european, 

sănătos, curat...mă bucur că și votați pentru.” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Vă mulțumesc! 

Da, am auzit.” 

          Cu 18 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 2 voturi 

„abținere” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel și Costea Ionel proiectul 

numărul 2 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 295 

 

          Se prezintă proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

pentru aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate 

de proiect aferente proiectului „Extinderea sistemului de management integrat al 

traficului și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a 

parametrilor de mediu și reducerea poluării, etapa a III-a”; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă  

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Bănuiesc că s-au 

făcut destule discuții la proiectul anterior, motiv pentru care voi supune la vot și acest 

proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri.” 

          În sală 13 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Pristavu Viorica, Radu Nițu și 2 voturi abținere din partea 

domnilor consilieri Bîrsan Costel și Costea Ionel. 

           În online, domnul Gongu? Sunteți pentru. Văd că mi-a pus acolo că este pentru, 

pe online.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel : „Pentru”. 
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Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Mocanu?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian : „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru schimbarea mentalităților și pentru 

un oraș sănătos.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Vă mulțumesc, 

domnule Nedelcu.” 

          Cu 18 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 2 voturi 

„abținere” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel și Costea Ionel proiectul 

numărul 3 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 296 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Cei care se abțin, să meargă pe jos, să vadă 

cât de sănătos este.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnule 

Nedelcu, haideți să desfășurăm ședința că o să fie lungă. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ne desfășurăm, eu am răbdare, o să vin și 

eu mai târziu.” 

 

          Se prezintă proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

„Sistematizare incintă, refacere teren de sport și gard stradal și construire pavilion” la 

Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Vă rog, discuții! 

Nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. 

          În online, domnul Gongu? Domnul Ungureanu? Nu v-am auzit, să știți.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Sunt pentru și eu.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul Mocanu 

pentru. Domnul Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Mocanu Georgian : „Pentru.” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Nedelcu? Domnul Nedelcu, ne auziți? ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru, vă aud.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Domnule Gheoca, sunt și eu pentru, cred 

că ați observat.” 

          Cu voturi 20 „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 
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Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu 

și Ungureanu Daniel proiectul numărul 4 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 297 

 

          Se prezintă proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

„Amenajare interioară, dotări și racordare la utilități PT23” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă  

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Vă ascult 

domnul Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „O remarcă, am cerut la colegi proiectul 

despre această investiție, e un pic cam ridicată, dar să sperăm că la licitație va coborî 

cumva, că la ceea ce se face, e vorba de 36 de mii 500 de euro, un pic cam mult, să 

sperăm că la licitație vor mai scădea prețurile. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Da, mulțumesc 

și eu pentru... dacă nu mai sunt discuții supunem la vot proiectul. Cine este pentru? În 

sală toate lumea este pentru. În online, domnul Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul Nedelcu 

mi-a comunicat în online că e pentru. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel : „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Mocanu?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian : „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru”. 

          Cu voturi 20 „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu 

și Ungureanu Daniel proiectul numărul 5 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 298 

 

          Se prezintă proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 291/2021 

pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul 

de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Prof. 

Constantin Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str. Mureșului, str. 

Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva de la Grivița, municipiul Focșani, județul 

Vrancea”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Discuții, să 

înțeleg că nu. Supunem la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În 

online, domnul Nedelcu? Domnul Gongu mi-a comunicat pentru. Domnul Mocanu? ” 
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Domnul consilier Mocanu Georgian : „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel : „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru”. 

          Cu voturi 20 „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu 

și Ungureanu Daniel proiectul numărul 6 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 299 

 

         Se prezintă proiectul numărul 7 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 301/2021 pentru 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic – strada Mare a Unirii”;                                                                         

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Discuții. Nu 

sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, 

domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel : „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Mocanu? ” 

Domnul consilier Mocanu Georgian : „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Nedelcu? Domnul Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

          Cu voturi 20 „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu 

și Ungureanu Daniel proiectul numărul 7 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 300 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul președinte vedeți că, domnul 

președinte stați o secundă, vedeți că eu am ridicat mânuța aia acolo, când nu pot să 

votez v-am ridicat mânuța, când o dau jos....Vă mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Am înțeles, cu 

drag.” 
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         Se prezintă proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 304/2021 pentru 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiții: „Refacere infrastructură str. Alecu Sihleanu și fundătura, str. Maior Gh. 

Șonțu și fundătura, str. Aleea Aviatorilor, Aleea Cuza Vodă și fundătura”; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Discuții. Nu 

sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, 

domnul Nedelcu, știm ce are să ne comunice, că este pentru. Domnul Gongu, la fel. 

Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian : „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel : „Pentru”. 

          Cu voturi 20 „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu 

și Ungureanu Daniel proiectul numărul 8 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 301 

 

         Se prezintă proiectul numărul 9 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 306/2021 pentru 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiții: „Refacere infrastructură străzi, sitematizare verticală str. Timiș, str. Nicolae 

Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins între str. Ion Creangă și str. Grigore Ionescu) și 

reparații și așternere covoare asfaltice carosabil str. Magazia Gării”; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Discuții? Nu sunt. 

Supunem la vot. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul 

Ungureanu? 

Domnul consilier  Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier  Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier  Mocanu Georgian: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Gongu și domnul 

Nedelcu mi-au comunicat în online cu vot ”pentru”. Cu 20 de voturi „pentru” și acest 

proiect a fost aprobat.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, 
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Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian, Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu. 

Proiectul nr. 9 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 302 

 

Se prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 307/2021 

pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente 

străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă – PT8”;                                                         

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Discuții? Vă ascult, 

domnule Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier  Bîrsan Costel: „Vă mulțumesc, domnule președinte. Să fiu 

sincer m-am uitat cu atenție pe acest proiect, dat fiind că a mai fost trecut o dată prin 

Consiliul Local și noi ne-am abținut la a strica strada Kogălniceanu, Cuza Vodă, fiind 

străzi de altfel bune. În titulatură de fapt la asta se referă, domnul Primar și aparatul 

dânsului ne-au asigurat că nu se referă decât la parcări. Am discutat și cu colegul, nu 

scrie nicăieri că doar la parcări, sper să fie așa. 

Aici în desfășurător ne spune de lungime de drum, terasament, strat fundație, 

strat de bază, îmbrăcăminte rutieră, trotuare, răsuflători de gaz, geigere, cămine, capace 

de cămine, ș.a.m.d, marcaj longitudinal, traversare indicatoare. Toate aceste chestiuni 

mă duce cu gândul sau îmi spune că se referă și la străzi. 

Noi sperăm să fie doar la trotuare așa cum am vorbit și să nu ne trezim cu o 

surpriză, să stricăm strada care este bună încă de circulație. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Da, mulțumesc, domnule 

consilier! Dacă nu mai sunt și alte discuții, supun la vot proiectul. Vă ascult, domnule 

Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Studiați, 

e vorba doar de parcările adiacente acestor străzi și în aceste parcări avem marcaje și 

în aceste parcări avem indicatoare și în aceste parcări avem capace de cămine, avem 

geigere, avem răsuflători de gaz, deci nu putem să le ignorăm pe acestea, domnule 

consilier.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Da, mulțumesc. Supunem 

la vot proiectul. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. În online, 

domnul Ungureanu? 

Domnul consilier  Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier  Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier  Mocanu Georgian: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Gongu, domnul 

Nedelcu. ”Pentru” domnul Gongu, ”pentru”  domnul Nedelcu. Da, cu 20 de voturi 

„pentru”  proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi.” 
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În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian, Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu. 

Proiectul nr. 10 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 303 

 

Se prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 308/2021 

pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sitematizare verticală, 

parcări, spații verzi și accese pentru str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson între 

str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. 

Eroilor, str. Vămii”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Discuții? Nu sunt. 

Supunem la vot. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul 

Ungureanu? 

Domnul consilier  Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier  Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier  Mocanu Georgian: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Gongu?” 

Domnul consilier  Gongu Emanuel: „Pentru.”  

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Pentru, mulțumesc! Cu 20 

de voturi „pentru”, domnul Nedelcu a scris pe online acolo, da și acest proiect a fost 

aprobat. Mulțumim!” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian, Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu. 

Proiectul nr. 11 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 304 

 

Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 309/2021 

pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sitematizare verticală str. 

Făgăraș, str. Ghe. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, str. 

Zorilor, Piața Victoriei”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Discuții? Nu sunt. 

Supunem la vot. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier  Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Nistoroiu?” 
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Domnul consilier  Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier  Mocanu Georgian: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Gongu? Haideți că 

mai sunt puține. Domnul Nedelcu.  

Domnul consilier  Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Da, mulțumesc domnule 

Gongu, da, cu 19 voturi ”pentru” proiectul a fost aprobat.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian, Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu. 

Proiectul nr. 12 de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 19 voturi ”pentru” din partea 

următorilor domni consilieri: Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Nistoroiu Alexandru, Mocanu Georgian, Gongu 

Emanuel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea 

Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru 

Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian și o neparticipare a domnului consilier 

Mihai Nedelcu  devenind hotarârea nr. 305 

  

Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 28,00 mp. 

situat în Focșani, str.Alexandru Vlahuță nr. 19, județul Vrancea, T.175, P.9246 

înscris în CF 70630, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către 

domnul Ulmeteanu Marius-Octav; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui subiect? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este ”pentru”? Împotrivă? Se 

abține cineva? Pe online, vă rog. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier  Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier  Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier  Mocanu Georgian: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Gongu?” 

Domnul consilier  Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Nedelcu? Da, cu 

8 voturi, cu 8 abțineri și...” 

Doamna Cristina Dăscălescu: „8 Pentru și 11 Abțineri.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „8 Pentru și 11 Abțineri. 

Mulțumesc, proiectul nu a fost aprobat. Punctul 14 până la 35 nu au fost introduse pe 

ordinea de zi. Trecem acum în, la cele 3 proiecte suplimentare.” 

În sală au votat „abținere” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă 
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Cristian și ”pentru” Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu 

Nițu. 

Proiectul nr. 13 de pe ordinea de zi nu a fost aprobat cu 8 voturi ”pentru” din 

partea următorilor consilieri: Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Nistoroiu Alexandru, Mocanu Georgian, Gongu 

Emanuel și 11 ”abțineri” din partea următorilor consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian și o neparticipare a domnului consilier Mihai Nedelcu. 

 

Se prezintă punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale din Municipiul Focșani, etapa a V-a” în cadrul 

Programului de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa 1 – 

Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 

mutifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată 

a clădirilor  rezidențiale mutifamiliale, runda a doua; 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Dacă sunt discuții? Nu sunt, 

supunem la vot. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. În online, 

domnul Gongu?” 

Domnul consilier  Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Mulțumesc! Domnul 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier  Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier  Mocanu Georgian: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier  Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Nedelcu? Da, cu 

19 voturi ”pentru” proiectul a primit, a fost aprobat. Trecem la proiectul nr.2 din 

completarea ordinii de zi, din suplimentare.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian, Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu. 

Proiectul nr. 1 suplimentar de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 19 voturi 

”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Nistoroiu Alexandru, Mocanu 

Georgian, Gongu Emanuel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru 

Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia 

Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian și o neparticipare a domnului 

consilier Mihai Nedelcu  devenind hotarârea nr. 306 

 

Se prezintă punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici penttru obiectivul de 
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investiție: „Demolare corp C2, construire și relocare punct termic” la Colegiul 

Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani; 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Discuții? Stimați colegi, 

discuții la demolare Corp 2 la Alexandru Ioan Cuza? Bun, cine este ”pentru”? În sală 

toată lumea este ”pentru”. Domnul Gongu? Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier  Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Gongu?” 

Domnul consilier  Gongu Emanuel: „Pentru și eu.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier  Mocanu Georgian: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier  Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Haideți și domnul Nedelcu. 

Da, cu 19 voturi ”pentru” proiectul  a fost aprobat. Și ultimul...” 

Domnul consilier  Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „...din suplimentare. 

Mulțumesc, 20 de voturi. Trecem la proiectul nr.3” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian, Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu. 

Proiectul nr. 2 suplimentar de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate 

devenind hotarârea nr. 307 

 

Se prezintă punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea alocării sumei de 40,00 mii lei din bugetul local al Municipiului 

Focșani pe anul 2022 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea 

zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu, supunem la vot. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul 

Gongu?” 

Domnul consilier  Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier  Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier  Mocanu Georgian: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier  Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Și domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier  Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Mulțumesc! Cu 20 de 

voturi ”pentru” și acest proiect a fost aprobat.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, 
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Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian, Pristavu Viorica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu. 

Proiectul nr. 3 suplimentar de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate 

devenind hotarârea nr. 308 

 Domnul președinte de ședință Gheoca Corneliu: „Dat fiind faptul că am 

epuizat proiectele de pe ordine de zi și  cele în completare, declar ședința închisă. Vă 

mulțumesc, o zi frumoasă!” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETARUL GENERAL AL 

              Corneliu Dumitru Gheoca                       MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                   Marta Carmen Ghiuță 
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