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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 14.10.2022 

 

 

     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-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

 d-na Oana Amăriuței – șef Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

 d-nul Traian Negulescu – director Direcția relații interne și internaționale; 

 d-na Beatrice Răcoșanu – inspector Birou presă, relații externe, cultură, sport, 

minorități. 

 

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

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pentru ședința extraordinară din data de 14 octombrie 

2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 17-19 octombrie 2022, 

a unei delegații reprezentative a Municipiului Focșani, condusă de Primarul 

Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, în Orașul Ștefan Vodă, 

Republica Moldova; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară, convocată de îndată a Consiliul 

Local al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 14.10.2022. Vă aduc la 

cunoștință că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 824 din 12.10.2022 

emisă de Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, 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. 
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 Doamna Ailincuței Lauriana? 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Prezent”. 

 Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Balaban Elena Luminița? Era în online, o să revin. 

Domnul Bîrsan Costel?”  

 Domnul consilier Costel Bîrsan „Prezent”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Dimitriu Ana Maria.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „Prezent”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Prezent.”  

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Prezent”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Prezent.”  

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel „Prezent.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Nedelcu Mihai, o să revin.  

Domnul Nistoroiu Alexandru? Nu este. 

Doamna Pristavu Viorica?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Prezent.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță „ 

„domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 
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Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Stroie Mirela? 

Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Ungureanu Daniel? Revin. 

Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Balaban? Prezent, a intrat acum în sală. 

Domnul Nedelcu? Încă nu este prezent. 

Domnul Nistoroiu? Absent. 

Doamna Stroie? Absent. 

Domnul Ungureanu ne auziți? Este prezent online. 

Constat că în sală sunt prezenți 10 consilieri locali, iar în mediul online 8 

consilieri locali, absenți consemnați fiind 3 consilieri. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 

data de 29.09.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu sunt, 

supun la vot, cine este „pentru”?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „doamna secretar, o clipă, menționați 

vă rog în procesul verbal că nu voi participa la vot, nu am fost prezentă.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„consemnăm.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „nici eu nu am fost prezent la ședința din 

29.09.2022 și în consecință nu voi participa la vot.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„da. Sunt 8 voturi „pentru”. În online. 

Domnul consilier Bîrsan? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Drumea?” 
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Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Tătaru?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Gongu am supus la vot procesul verbal.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„cu 16 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu 

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

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian 

Cristinel, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 2 neparticipări la vot din 

partea doamnei consilier Ana Maria Dimitriu și a domnului consilier Victor Dumitru, 

procesul verbal a fost aprobat. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 04.10.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu 

sunt, supun la vot, cine este „pentru”? În sală toți domnii consilieri sunt „pentru”. În 

mediul online. 

Domnul consilier Bîrsan? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Ungureanu?” 

Domnul Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Tătaru?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„cu 18 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu 
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Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

procesul verbal a fost aprobat. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 10.10.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu 

sunt, supun la vot, cine este „pentru”? În sală toți domnii consilieri sunt „pentru”. În 

mediul online. 

Domnul consilier Bîrsan? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „eu nu am fost prezentă, deci nu 

particip la vot”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Tătaru?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, 

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

Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian Cristinel, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și o neparticipare 

la vot din partea doamnei consilier Drumea Alina Ramona, procesul verbal a fost 

aprobat. 

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

impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, proiectele înscrise pe ordinea de 

zi de astăzi fiind însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de 

avizele comisiilor de specialitate care v-au fost transmise prin poșta electronică. 

Vă reamintesc că 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. 
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Deoarece domnul Gheoca a anunțat că nu poate participa fizic la ședință se 

impune alegerea unui nou președinte de ședință pentru a putea conduce lucrările 

ședinței extraordinare convocate de îndată astăzi. În acest sens vă rog să faceți 

propuneri. Vă rog domnule consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „PNL-USR o propune pe doamna 

viceprimar Ana Maria Dimitru.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„este singura propunere? Da... cine este „pentru” alegerea doamnei Dimitriu ca și 

președinte de ședință astăzi? În sală toți domnii consilieri sunt „pentru”. În mediul 

online. 

Domnul consilier Bîrsan? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Ungureanu? 

Domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„doamna Tătaru?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„domnul Ungureanu ne auziți?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„cu 18 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu 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, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

doamna Dimitriu este președinte de ședință astăzi, proiectul a fost aprobat, devenind 

hotărârea nr. 313, drept pentru care vă invit să preluați lucrările ședinței. Mulțumesc.”  

 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Bună ziua! 

Nu mă deranja oricum. Mulțumesc! Mulțumesc colegilor  pentru votul acordat! Și 

haideți să începem deja ședința noastră de astăzi convocată prin Dispoziția nr. 824 din 

12.10.2022 de către Primarul municipiului, ședință extraordinară convocată pentru ora 

11:30 și am întârziat un pic. 
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În primul rând, bună ziua tuturor și să știți că ordinea de zi include 2 proiecte 

înscrise și încă un proiect pe ordinea suplimentară, inclus suplimentar. Așadar, o să 

supun la vot ordinea de zi, proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare.  Dacă sunt 

discuții, în primul rând?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Vreau să fac o suplimentare a 

ordinii de zi.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog, 

domnule consilier!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Proiectul de care ați amintit și 

anume: 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea extinderii de spațiu pentru familia 

Alexe Mariana din imobilul situat în strada Revoluției nr.16, bloc C2, ap.56, 

tronson II, în imobilul de locuințe sociale situat în str.Măgura nr.123, ap.4, în 

conformitate cu Legea locuinței nr.114/1996 republicată și a Regulamentului 

pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului 

Focșani, aprobat prin HCL nr.111/31.03.2022 ; 

 Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc 

și eu! Așadar supun la vot ordinea de zi cu proiectul înscris... suplimentarea ordinii de 

zi. Cine este pentru?   

În sală toată lumea este ”pentru”. 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Viorica Pristavu, Radu Nițu, 

Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena, Dimitriu Ana-Maria, Macovei 

Liviu-George,  Zîrnă Cristian,  Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Dumitru Victor. 

În online, doamna consilier Drumea?  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

viceprimar Tătaru?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Bîrsan?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „Pentru.” 
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Cu 18 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Gongu 

Emanuel, Ailincuței Lauriana, Viorica Pristavu, Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Ungureanu Daniel,  Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,   Răduță Nicolae,  

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Tătaru Alexandra și  Bîrsan Costel, 

suplimentarea  ordinii de zi a fost aprobată.   

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și acum 

supun la vot întreaga ordine de zi. Cine este pentru?   

În sală toată lumea este ”pentru”. 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Viorica Pristavu, Radu Nițu, 

Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena, Dimitriu Ana-Maria, Macovei 

Liviu-George,  Zîrnă Cristian,  Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Dumitru Victor. 

În online, doamna consilier Drumea?  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

viceprimar Tătaru?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Bîrsan?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă 

mulțumesc!” 

Cu 18 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Gongu 

Emanuel, Ailincuței Lauriana, Viorica Pristavu, Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Ungureanu Daniel,  Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,   Răduță Nicolae,  

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Tătaru Alexandra și  Bîrsan Costel, 

ordinea de zi a fost aprobată.   

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Am 

rugămintea... Poftim? 

Avem cvorum, dar mă gândeam că, până când se pregătesc buletinele de vot, 

facem nominalizări... Și cât se pregătesc buletinele de vot trecem la celălalt proiect și 

atunci să revenim, ca să nu pierdem vremea? Supun la vot modificarea ordinii de zi 
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dacă sunteți de acord? Până întocmește reprezentantul tehnic buletinele de vot, după 

ce facem nominalizările, să mergem cu cel de al treilea proiect. Și revenim la cel de al 

doilea? Ok? Sumtem de acord? Toată lumea?  

În online? Presupun că și colegii sunt de acord. ” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

viceprimar. Domnul Bîrsan?  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Stați un pic. Mă iertați! N-am înțeles ce se 

votează prin vot secret.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este 

plecarea în Republica Moldova, domnule Bîrsan. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Am înțeles.  Mulțumesc! Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Trebuie 

nominalizările personale și atunci o să fie vot secret.”  

Domnul consilier Ionel Costea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Mulțumesc, domnule Costea! Domnule Mocanu? Domnule Ungureanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „Pentru.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ok. 

Domnule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da. Am zis pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ok. 

Mulțumesc! Așadar, haideți  să trecem la nominalizări, în primul rând, ca doamnele să 

poată pregăti buletinele de vot.  

Da, vă rog domnule consilier!” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță: 

„Proiectul de hotărâre, titlul.” 

 

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

deplasării, în perioada 17-19 octombrie 2022, a unei delegații reprezentative a 

Municipiului Focșani, condusă de Primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă, în Orașul Ștefan Vodă, Republica Moldova; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Așadar, 

dacă sunt discuții? Propuneri? Da, domnule consilier.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc, doamna președinte !  

PNL-USR o propune pe doamna Alexandra Tătaru. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Alte 

propuneri? Vă rog, domnule consilier!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Grupul PSD îi propune pe domnii Mocanu 

Georgian și Pristavu Viorica. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci avem 

3 propuneri.”  
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Domnul consilier Radu Nițu: „În delegație trebuie să fie 3 consilieri. Am 

înțeles. Ca să știm despre ce este vorba.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci 

suntem de acord cu aceste propuneri? Supun la vot. Cine este pentru? De fapt, facem 

votul secret. Corect. Așa rămâne. Atunci, cât întocmiți dumneavoastră, trecem la 

proiectul... 

 Și Comisia de numărare a voturilor. Vă rog! Propuneri.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „PNL-USR îi propune pe domnii Cristian 

Zîrnă și Răduță.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Grupul PSD îl propune pe domnul Gongu 

Emanuel. Bunica mea spunea așa: 

Cei din urmă vor fi cei dintâi.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Întotdeauna. Supun la vot Comisia de numărare a voturilor. Cine este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru”. 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Viorica Pristavu, Radu Nițu, 

Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena, Dimitriu Ana-Maria, Macovei 

Liviu-George,  Zîrnă Cristian,  Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Dumitru Victor. 

În online, doamna consilier Drumea?  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

viceprimar Tătaru?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Bîrsan?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „Pentru.” 

Cu 18 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Gongu 

Emanuel, Ailincuței Lauriana, Viorica Pristavu, Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, 

Mocanu Georgian, Ungureanu Daniel,  Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, Răduță Nicolae,  
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Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Tătaru Alexandra și  Bîrsan Costel, 

Comisia de numărare a voturilor a fost aprobată. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și atunci 

vom trece la proiectul în completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare. Și anume: 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea extinderii de spațiu pentru familia 

Alexe Mariana din imobilul situat în strada Revoluției nr.16, bloc C2, ap.56, 

tronson II, în imobilul de locuințe sociale situat în str.Măgura nr.123, ap.4, în 

conformitate cu Legea locuinței nr.114/1996 republicată și a Regulamentului 

pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului 

Focșani, aprobat prin HCL nr.111/31.03.2022. 

Vă rog! Dacă sunt discuții? Da, domnule consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. Mulțumesc! Doamna 

președinte, am și eu un amendament de făcut.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Se modifică art. nr. 1 din proiectul 

de hotărâre și va avea următorul conținut: 

Aprobarea extinderii de spațiu pentru familia Lăutaru Petruța din imobilul situat 

în str. Revoluției,  nr. 16, bloc C2, ap. 6, tronson I prim (cu suprafața de 40,03 mp) - în 

imobilul situat din strada Măgura nr. 123, ap. 4 (cu suprafața de 42,95 mp, apartament 

cu 2 camere).  

Art. 2 din prezentul proiect devine art. 4, se adaugă art. 2 și va avea următorul 

conținut: Art. 2 aprobare extinderea spațiului pentru familia Ceobotaru Victoria din 

imobilul situat în strada Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 12, tronson 1, cu suprafața de 

40,23 mp. în imobilul situat în strada Măgura, nr.123, ap.2 cu suprafața de 77,55 mp, 

apartament cu 3 camere.  

Se adaugă și art. 3 cu următorul conținut: la data adoptării prezentului proiect de 

hotărâre, art. 3 din hotărârea consiliului local nr. 282 din data de 29 septembrie 2022 

își încetează aplicabilitatea. Vă mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Ok, mai sunt și alte 

discuții, vă rog.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Da...îmi pare rău dar am auzit bine Lăutaru Petruța? Schimbați persoana. Ba da, art. 

1 este pentru Alexe, poate nu înțeleg eu și atunci o să încerc...” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Am zis bine, spun eu, 

amendamentul.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Dar condiția esențială pentru aceste proiecte de hotărâri este ca persoana să aibă 

repartiție analizată, dosar analizat de comisia socială. Acest proiect...”  

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Da, vă spun eu, pe data de 29.09 

Ceobotaru Victoria a trecut prin comisia socială și are aviz favorabil, are aviz favorabil 

din comisie socială.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Nu este motivat acest proiect de hotărâre, proiectul dumneavoastră de hotărâre nu este 

motivat cu procesul verbal al comisiei sociale.” 
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Domnul consilier Macovei Liviu George: „Ba da este.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Este o altă persoană.” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Nu este o altă persoană.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Haideți să citim împreună, văzând referatul de necesitate...” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Eu n-am schimbat persoana.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Ba da, este...iar actele preparatorii ale proiectului de hotărâre preluat de 

dumneavoastră...” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Da, așa am spus, art. nr. 1 se 

abrogă,  nu mai există art. nr. 1 și se adaugă ce am citit.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Dar actele preparatorii, respectiv procesul verbal al comisiei sociale privește familia 

Alexe.” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Da, așa, și ce?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Păi a trecut, nu a trecut prin comisie? Nu sunt aduse...în situația dată...” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Doamna secretar, doamna secretar, 

atât familia Ceobotaru, ce am citit...au avizul comisiei din precedentul proiect, nu este 

nicio problemă.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Nu cred că-i Ceobotaru.” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Ba da.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Ați spus altceva, ați spus Lăutaru.” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Nu, am schimbat. Doamna nu ați 

fost atentă.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Ba am fost atentă dar dumneavoastră nu mă înțelegeți. 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Ba nu, vă înțeleg foarte bine.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Proiectele de hotărâre care au ca și scop repartiția unui anume apartament trebuie 

obligatoriu să aibă în spate actele preparatorii ale comisiei...” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „...le are.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„..ăsta nu-l are. 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Ba da, îl are, din ședința trecută. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Am verificat, ne uităm împreună.”  

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Bineînțeles. Eu zic să-l supunem 

la vot.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Din punctul meu de vedere...” 
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Domnul consilier Macovei Liviu George: „Haideți să supusem la vot 

amendamentul și ne lămurim după pentru că eu l-am făcut foarte bine, vă spun sincer 

și toate au acele avize. În realitate amendamentul meu, vă repet, amendamentul pe care 

astăzi l-am făcut revine la proiectul inițial din data de 29.09.2022. Amendamentul pe 

care eu astăzi l-am făcut revin la proiectul inițial din data de 29.09.2022, da? Acel 

proiect are aviz...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Îmi pare rău să vă contrazic dar să știți că proiectul nu întrunește condițiile necesare 

pentru a fi...” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Ba întrunește condițiile pentru că 

revin la forma inițială.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Aveți în spate repartiția aprobată sau propusă de comisia socială pe Alexe și 

dumneavoastră schimbați cu Lăutaru fără să aveți în spatele acestui proiect, procesul 

verbal al comisiei sociale privind pe Lăutaru.” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Este din ședința trecută. Ele nu pot 

fi...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Eu înțeleg ce spuneți. Acest proiect de fapt trebuie retrimis la comisii și discutat 

pentru că se schimbă....” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Doamna secretar...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Eu v-am spus punctul meu de vedere.” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Ok, eu doar votez, haideți să votăm 

și...” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Haideți vă rog ca să nu 

intrăm în polemică, haideți să votăm amendamentul domnului consilier și mai 

departe...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Auziți, stați un pic, haideți să votăm, haideți să 

vă lămurim, să ne lămuriți întâi, haideți să votăm, adică ce?” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Eu sunt foarte lămurit.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul Nițu, are aviz favorabil al 

comisiei. Această propunere pe care a facut-o...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule...doamna are răspunderea dumneaei 

acolo și chiar cei din aparatul primăriei.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Nițu...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Eu fac parte din comisie și am votat și știu 

foarte bine ceea ce am votat, pentru că Ceobotaru Maria este trecută prin comisie și are 

aviz favorabil.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Să vă arăt un proiect de hotărâre...o hotărâre de...” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Haideți să, cred că 

toată lumea a fost atentă la amendamentul domnului consilier, haideți să supunem la 

vot și ulterior dacă sunt...dacă doamna secretar...” 



14 
 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Ascultați-mă că am făcut 

amendamentul bine, vă spun sincer.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Din punctul meu de vedere...” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Și să știți că este aici înregistrat și 

îl veți vedea după, da? Haideți vă rog frumos.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Haideți să dăm drumul 

la votarea amendamentului și după care dacă mai sunt discuții oricum o să trecem la 

procedura de vot, vă rog, haideți să supunem la vot amendamentul domnului 

consilier...” 

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

auziți? Vreau să intervin, vă rog...” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Cine este pentru în 

sală? Vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Alo!” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „În online? Nu mai 

puțin, eram în procedură de vot. Doamna consilier Drumea...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Eu voiam 

să vorbesc înainte de procedură de vot doamna președinte de ședință.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Nu mai puțin domnule 

primar, o clipă dacă îmi dați voie să termin cu colegii din online pentru că cei din sală 

au votat.”   

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

trebuia să vorbesc înainte de vot.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Puteți să faceți liniște, 

vă rog frumos.” 

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

de la PSD...este o mare păcăleală care o luați, să știți, nu votați pentru că este o 

ilegalitate ce se întâmplă acum. Persoana respectivă are sesizare penală din partea 

Primăriei, nu poate să primească o repartiție de acest gen. Ceobotaru Maria are sesizare 

penală. 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamnă dumneavoastră nu înțelegeți nimic 

din..” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Doamna viceprimar 

Tătaru? Doamna viceprimar Tătaru?” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Mocanu? Domnul consilier Gheoca?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Împotrivă.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Mocanu? Cine se abține? Ok, în sală sunt 5 abțineri, 6 pentru, dacă îmi dați voie, și în 

online dacă mă ajută cineva. 

În sală au votat „pentru” următorii domni și doamne consilieri: Dimitriu Ana-

Maria, Dumitru Victor, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Zîrnă Cristian și 5 abțineri din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței 

Lauriana, Balaban Luminița, Gongu Emanuel, Pristavu Viorica, Radu Nițu. 

Domnul Ungureanu...domnul Mocanu nu a votat, da, asta voiam să fac, 1 

împotrivă.  

Cu 11 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian, 5 „abțineri” din partea doamnelor și domnilor consilieri 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Gongu Emanuel, Pristavu Viorica, Radu Nițu, 

1 „neparticipare” a domnului consilier Mocanu Georgian și 1 vot „împotrivă” a 

domnului consilier Ungureanu Daniel, amendamentul domnului Macovei a trecut.  

Haideți să supunem proiectul în integralitatea...da vă rog domnule consilier 

Dumitru vreți să spuneți ceva? Aa și haideți să supunem la vot proiectul cu tot cu 

amendament, cine este pentru în sală? 6 pentru în sală. În online cine este pentru? 

Doamna consilier Drumea? 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Doamna viceprimar 

Tătaru?” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Pentru.” 

  Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Dumitru? Gheoca, scuzați...Corneliu Dumitru.” 

        Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Pentru. Și Dumitru, da.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Corect, mulțumesc! 

Domnul consilier Costea? A zis? Domnul consilier Ungureanu? ” 

        Domnul consilier Costea Ionel: „Am spus pentru, mai spun o dată, pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc! Domnul 

consilier Ungureanu? Domnul consilier Mocanu? ” 
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        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Ok, domnul consilier 

Ungureanu, revin încă o dată la dumneavoastră. ” 

        Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Eu mă abțin.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Ok. Deci, pentru domnul 

Ungureanu, în sală...da, o abținere și un vot pentru avem în online de la dumnealor. 

Așadar în sală se abține cineva? Vă abțineți în sală, da?  

         În sală au votat pentru următorii domni și doamne consilieri: Dimitriu Ana-

Maria, Dumitru Victor, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Zîrnă Cristian și 5 abțineri din partea doamnelor și domnilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, Pristavu Viorica, Radu Nițu. ” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Noi ne abținem pentru că nu suntem lămuriți aici, 

unul spune într-un fel, eu zic că doamna care stăpânește...” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Am înțeles, cu 11 

voturi...dacă îmi dați voie, dați-mi voie...numai puțin ca să anunț rezultatul votului. ” 

        Cu 12 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

și Mocanu Georgian și 6 abțineri din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței 

Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu Emanuel, Pristavu Viorica, Radu Nițu și 

Ungureanu Daniel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 314 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Haideți să trecem la 

proiectul numărul 2 înscris pe ordinea de zi. Presupun că o să luăm o mică pauză până 

când vor fi aduse buletinele, încă nu... exact, o să suspend probabil 10 minute ședința 

extraordinară pentru a putea aduce doamnele buletinele de vot. Mulțumesc! ” 

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

doamna președinte că mi-ați dat cuvântul la acest proiect, care tocmai ați votat o 

ilegalitate. Mulțumesc!” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Domnule primar îmi cer 

scuze, trebuia să-mi spuneți, chiar vă rog să luați cuvântul, chiar îmi cer scuze, am zis 

că după procedura de vot o să vă dau cuvântul. Chiar vă rog! Nimeni nu m-a mai făcut 

atentă că am uitat. Cred că s-a supărat domnul primar. ” 

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

supărat, dar încă o dată dovediți că sunteți niște oameni care nu respectați legea, asta 

v-o spun din capul locului. Acea persoană pentru care ați votat astăzi are sesizare penală 

pentru că a făcut declarații în fals în fața notarului public, referitor la situația lor socială 

și noi avem deja sesizare penală făcută și acțiune în instanță pentru rezilierea 

contractului de inchiriere, chiar pentru locuința din Revoluției 16. Cum puteți 

dumneavoastră să dați o extindere la o familie care nici nu mai are dreptul legal la acea 

extindere? Noi în acest moment contractul îl avem reziliat, dumneavoastră dați o 

extindere la un contract care nu există. Atât am vrut să vă spun, dacă ați votat, foarte 
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frumos că ați votat, încă o dată demonstrează că interesele politice pentru oamenii 

care...o fi ei poate oameni de calitate, dar sunt oameni de calitate pentru dumneavoastră 

și nu respectă legea, pentru dumneavoastră legea nu există, legea pentru dumneavoastră 

este făcută doar a fi încălcată după bunul plac, așa cum vă convine. Vă mulțumesc!” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumim pentru 

informații. Domnul primar.... și eu vă mulțumesc! În locul dumneavoastră nu aș face 

pe lupul moralist, doar atât vă spun. Vă mulțumesc tare mult! ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Și anunț 

public acum faptul că nu voi semna contractul de extindere a locuinței acelei familii 

până nu vom vedea ce decide instanța și organele abilitate. Să nu cadă cumva cineva 

în păcatul să spună că eu nu vreau să semnez, nu semnez din cauză că eu consider și 

nu numai eu, colegii mei v-au atras atenția că este ilegal acest proiect pe care l-ați făcut 

astăzi, această hotărâre pe care ați luat-o astăzi, iar eu nu achiesez la ilegalitățile 

dumneavoastră. ” 

 

        ȘEDINȚĂ SUSPENDATĂ PENTRU VOTARE 

 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Ne-am reîntors, așadar 

comisia de numărare a voturilor formată din domnul consilier Zîrnă, domnul consilier 

Răduță și domnul consilier Gongu. Vă rog să ne spuneți rezultatul votului! ” 

        Domnul consilier Zîrnă Cristian: „S-au tipărit un număr de 11 buletine de vot, 

s-au repartizat un număr de 11 buletine de vot, rezultatul votului este următorul:  

        Doamna Tătaru Alexandra 11 voturi pentru. 

        Domnul Mocanu Georgian Cristinel 11 voturi pentru. 

        Doamna Pristavu Viorica 11 voturi pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Ok, mulțumesc! Haideți 

să supunem la vot proiectul numărul 2. Îl citesc încă o dată?” 

 

        Se prezintă proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea deplasării, în perioada 17-19 octombrie 2022, a unei delegații reprezentative 

a Municipiului Focșani, condusă de Primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă, în Orașul Ștefan Vodă, Republica Moldova; 

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Așadar, cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. În online vă rog, doamna consilier Drumea?” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Doamna viceprimar 

Tătaru?” 

        Doamna viceprimar Tătaru Alexandra: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Bîrsan?” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 
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        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Costea?” 

        Domnul consilier Costea Ionel: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Gheoca?” 

        Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Mocanu? ” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier 

Ungureanu? ” 

        Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc! ” 

        Cu 18 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

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

Pristavu Viorica, Radu Nițu și Ungureanu Daniel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 315 

 

        Doamna preşedinte de şedinţă Dimitriu Ana-Maria: „Epuizându-se ordinea de 

zi, eu vă mulțumesc. Așadar, o zi frumoasă tuturor! La revedere! ” 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETARUL GENERAL AL 
                 Dimitriu Ana-Maria                              MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                   Marta Carmen Ghiuță 
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