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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 15.09.2022 

 

 

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

Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința extraordinară, convocată de îndată a Consiliului 

Local al Municipiului Focșani, cu participarea fizică și online prin intermediul 

aplicației Zoom a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

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

publicitate; 

 d-nul Bogdan Bratu – director Direcția Managementul proiectelor și investițiilor; 

 d-nul George Păduraru – șef Serviciul strategie și dezvoltare urbană; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-na Andreea Panțușu – inspector Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică. 

 

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

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Construirea de 

insule ecologice digitalizate în Municipiul Focșani”; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Înființarea de 

centre de colectare prin aport voluntar în Municipiul Focșani”; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

municipiului Focșani nr. 186/2020 privind aprobarea solicitării de trecere a unor 

suprafețe de terenuri situate în Municipiul Focșani, identificate prin CF nr. 67775 și 

CF nr. 69366, din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al 

Municipiului Focșani, în vederea asigurării infrastructurii necesare realizării 
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proiectului ,,Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei terminale 

intermodale, creșterea accesibilității rețelei de transport; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Doamna șef serviciu Mihaela Lola „Bună ziua. Bine ați venit la ședința 

extraordinară, convocată de îndată a Consiliul Local al municipiului Focșani, ședință 

ce se desfășoară astăzi 15.09.2022. Vă aduc la cunoștință că această ședință a fost 

convocată prin Dispoziția nr. 723 din 15.09.2022 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. 

 Doamna Ailincuței Lauriana? 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Prezent”. 

 Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Balaban Elena Luminița? Voi 

face apelul mai tâziu, era mai devreme. 

 Domnul Bîrsan Costel?  

 Domnul consilier Costel Bîrsan „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Drumea Alina Ramona? Voi face 

apelul puțin mai târziu. 

Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „domnul Mocanu Georgian Cristinel? Voi 

face apelul mai târziu. 

Domnul Nedelcu Mihai?”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Pristavu Viorica?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola„domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 



3 
 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Balaban Elena?” 

Doamna consilier Balaban Elena-Luminița „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „domnul Mocanu Georgian? Nu răspunde 

momentan. 

Constat că în sală sunt prezenți 7 consilieri locali în sală și 12 consilieri locali în 

mediul online. 

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 extraordinare a Consiliului Local 

din data de 06.09.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu, 

completări?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „să se consemneze că nu 

particip la vot, vă rog. Nu particip la vot, pentru că nu am fost la ședință.” 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „cine este „pentru”? „Impotrivă”? în sală 

toată lumea este „pentru”. În mediul online. 

Doamna Ailincuței Lauriana?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „doamna Balaban Elena?” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban „Pentru”. 

Doamna șef serviciu Mihaela Lola „în mediul online toată lumea este 

„pentru”? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Domnul consilier Ionel Costea „Pentru”. 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Pentru”. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Pentru”. 

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru”. 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Pentru”. 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „Pentru”, doar cu amendamentul că în 

online sunt 13 consilieri, nu 12.” 
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Doamna șef serviciu Mihaela Lola „vom verifica. Cu 19 voturi „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, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai Nistoroiu 

Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și o neparticipare la vot 

din partea doamnei consilier Alexandra Tătaru, 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 

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

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

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. 

Invit pe doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru vă rog să preia lucrările 

ședinței. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumesc doamna 

secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, bun găsit la ședința 

extraordinară, convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Focșani prin 

Dispoziția nr. 723 din 15.09.2022. 

Așa cum ați constatat prin adresa electronică, pe ordinea de zi sunt încrise 3 

proiecte. Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine 

este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu,  Dumitru Victor, 

Macovei Liviu,  Marcu Livia Silvia,    Răduță Nicolae,  Bîrsan Costel și Tătaru 

Alexandra. În online? 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru:  „Domnul 

consilier  Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier  Nedelcu? Domnul consilier Zîrnă?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

viceprimar Dimitriu?” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu? Domnul consilier Costea?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru și eu.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pentru dezvoltarea oarașului. Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „ M-ați auzit? Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da. 

Mulțumim frumos! Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

Cu 20 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Gongu 

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

Alexandru Nistoroiu,  Ungureanu Daniel, Nedelcu Mihai,   Dumitru Victor, Macovei 

Liviu, Costea Ionel,  Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,   

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Tătaru Alexandra, 

Stroie Mirela și  Bîrsan Costel,  ordinea de zi a fost aprobată.   

 

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

implementării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în 

Municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot 

proiectul nr. 1. Cine este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu,  Dumitru Victor, 

Macovei Liviu,  Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae,  Bîrsan Costel și Tătaru 

Alexandra.  

În online? Domnul consilier Gongu este ”pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „  Doamna 

consilier Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „  Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ „Domnul 

consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

viceprimar Dimitriu?” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru.” 

Cu 20 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Gongu 

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

Alexandru Nistoroiu,  Ungureanu Daniel, Nedelcu Mihai,   Dumitru Victor, Macovei 

Liviu, Costea Ionel,  Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Tătaru Alexandra, 

Stroie Mirela și  Bîrsan Costel,  proiectul nr.  1 a fost aprobat devenind hotărârea      

nr. 258 

 

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

implementării proiectului „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar 

în Municipiul Focșani” Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine 

este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu,  Dumitru Victor, 

Macovei Liviu,  Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae,  Bîrsan Costel și Tătaru 

Alexandra. 

 În online? Domnul consilier Gongu este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

viceprimar Dimitriu?” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „  Doamna 

consilier Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „  Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier  Zîrnă?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Cu 20 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Gongu 

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

Alexandru Nistoroiu,  Ungureanu Daniel, Nedelcu Mihai,   Dumitru Victor, Macovei 

Liviu, Costea Ionel,  Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,   

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Tătaru Alexandra, 

Stroie Mirela și  Bîrsan Costel,  proiectul nr.  2 a fost aprobat devenind hotărârea     

nr. 259 

 

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

anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 186/2020 privind 

aprobarea solicitării de trecere a unor suprafețe de terenuri situate în Municipiul 

Focșani, identificate prin CF nr. 67775 și CF nr. 69366, din domeniul public al 

județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, în vederea 

asigurării infrastructurii necesare realizării proiectului ,,Optimizarea 

coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei terminale intermodale, creșterea 

accesibilității rețelei de transport; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot 

proiectul nr. 3. Cine este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu,  Dumitru Victor, 

Macovei Liviu, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae,  Bîrsan Costel și Tătaru 

Alexandra.  

În online? Domnul consilier Gongu este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „  Doamna 

consilier Pristavu? Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „  Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier Zîrnă?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna viceprimar 

Dimitriu?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Gheoca?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Da, pentru și eu.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Și doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „ Cu 20 voturi „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, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul nr. 3 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 260 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă nu mai sunt alte 

discuții? Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna viceprimar. Profit de 

ocazia asta să-l mai împungem un pic pe domnul primar, asta este, soarta dânsului. 

Domnul primar, noi avem niște, să spunem probleme mai stringente în Focșani și vreau 

să vi le readuc aminte, nu neapărat să-mi dați un răspuns acum, dar puteți să ne dați în 

următoarea ședință.  

În primul rând, străpungerea de la Carrefour, vedeți și dumneavoastră circulația 

din Focșani cum se derulează...da, da, da, de la Elena Doamna spre Carrefour, știe 

domnul primar la ce mă refer, trebuie neapărat făcută. De asemenea străpungerea de la 

strada Militari, aceeași poveste.” 

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

consilier, haideți să..vă răspund punctual la chestiunea asta.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog, că mai am două.” 

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

spuneți-le și pe celelalte și pe urmă vă răspund.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „PUZ-ul Focșaniului, că la un moment dat ne 

împungeați ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „PUG-ul.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „PUG-ul, scuzați-mă. Ne împungeați că nu 

știu ce nu facem noi, haideți să-i dăm drumul, ne-ați lămurit, e ok, hai să-l facem.” 

Gazele de la Mîndrești, și noi am promis, și dumneavoastră ați promis, oamenii 

de acolo au așteptări, numai domnul Nițu n-are dar asta e altă poveste.” 

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

sunt cele 3 puncte?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „4.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „4.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Am promis cu toții, am promis cu toții.” 

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

străpungerile, sunt cele două străpungeri, da?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Cele două străpungeri, gazele de la 

Mîndrești și PUG-ul, haideți să le facem domnul primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Ok. 

Planul Urbanistic General, astăzi am primit iarăși o adresă de completare la 

documentația ce a fost înaintată și întoarsă, și iar înaintată și iar întoarsă de la secția 

drumuri naționale, secția drumuri naționale verifică ca să fie transmisă ulterior la 

DRDP, nu mai e Iași acum, este Buzău, și de la DRDP se duce la CNAIR și de la 

CNAIR se duce la Ministerul Transporturilor pentru a obține avizul de la Ministerul 

Transporturilor, după ce vom avea...deci cu hârtia de astăzi s-a completat și s-a ajuns 

la forma finală.  

Astăzi în mod normal ar trebui să fie gata, doar să înglobeze punctul de vedere 

al celor de la Consitrans care au proiectat autostrada, să fie inclus de către urbanistul 

nostru care ne face Planul Urbanistic General în documentația mare, o transmitem din 

nou la SDN, SDN o transmite pe această filieră DRDP Buzău, de la DRDP Buzău la 

CNAIR, de la CNAIR la Ministerul Transporturilor, să obțină avizul Ministerului 
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Transporturilor. După ce avem și acest ultim aviz putem intra la Agenția de Protecție 

a Mediului să solicităm, adică avem propusă toată documentația, trebuie să depunem 

ultimul aviz pentru a ni se da avizul de mediu, s-au parcurs și acolo toate etapele.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dați-ne un orizont de timp.”  

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

arhitect aici... deci după ce avem și avizul de mediu, ulterior cu toată documentația 

mergem la aviz la Ministerul Dezvoltării, și după ce avem și avizul de la Ministerul 

Dezvoltării venim cu PUG-ul în fața dumneavoastră pentru a-l aproba. Deci dacă 

lucrurile ar merge normal și n-ar mai fi, mai punem o virgulă, mai schimbăm un teren, 

acum au fost modificările pe ce înseamnă Planul Urbanistic General datorită 

proiectului de autostradă. Acum s-a bătut în cuie proiectul tehnic, știm exact traseul și 

traseul respectiv am fost nevoiți să-l preluăm ca atare în Planul Urbanistic General. 

Inițial ni s-a dat niște limite aproximative, acum fiind stabilit exact traseul a trebuit să-

l traspunem ca atare în Planul Urbanistic General. Deci suntem în linie dreaptă, zic eu 

că după părerea mea în 3-4 luni de zile putem să-l finalizăm..depinde...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „..stă 3 luni la mediu...” 

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

nu, la mediu avem depusă documentația de un an jumate.” 

Domnul Arhitect Șef – Păduraru-Coban George: „Procedura formală la 

mediu pentru așa ceva ni s-a comunicat, ar fi 45 de zile, dacă într-adevăr nu mai sunt 

alte completări de realizat din punctul lor de vedere.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-au 

făcut ședințele, și-au făcut grupurile de lucru, s-au făcut analize pe propunerile noastre, 

pe tot Planul Urbanistic, s-au discutat, au solicitat ce au avut de solicitat, sper să nu 

mai schimbe opinia de la ultimele întâlniri pe care...” 

        Domnul arhitect șef Păduraru Coban George: „...și eu, și eu și apoi mai e...dar 

asta cred că nu durează foarte mult, va trebui să treacă și prin comisia tehnică de 

amenajare a teritoriului de la Consiliul Județean, să dea și ei un aviz, înainte de 

Ministerul Dezvoltării.” 

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

suntem la noi acasă. Cele două străpungeri fac parte din proiectul mare pentru care 

astăzi am aprobat acest schimb de teren, adică în acest proiect mare avem cele două 

străpungeri despre care ați întrebat dumneavoastră, vorbim de străpungerea de la 

intersecția strada Mărășești- 

Cuza Vodă cu Calea Munteniei, Calea Moldovei pardon, la intersecția cu Carrefour-ul 

cum o știm cu toții și cealaltă din strada Militari cu Anghel Saligny sunt proiectate deja, 

dar neavând acest teren să finalizăm proiectarea tehnică, suntem într-un contract de 

finanțare și parteneriat cu ADR sud-est Brăila pentru acest calup de proiecte practic. 

Sunt patru proiecte mari, e resistematizarea și modernizarea actualei autogări, 

construirea unei autogări noi...acestui centru intermodal de lângă viitorul Spital 

Județean și cele două străpungeri, străpungerea Carrefour și străpungerea Militari, deci 

astea sunt cele patru în același proiect și nu putea finaliza proiectantul toată 

documentația pentru că nu avea terenul respectiv. După ce avem și terenul ne predă, ei 

au un termen de finalizare, Bogdan? Cred că undeva în trei luni de zile ei trebuie să 

finalizeze proiectarea tehnică și ulterior când se vor deschide axele de finanțare pe 

POR-UL 2021-2027 depunem cerere de finanțare pentru a se face aceste proiecte. Iar 
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cu gazele Mândrești am discutat, colegii lucrează acum la caietul de sarcini pentru a 

putea să scoatem la licitație în varianta respectivă, adică să facem în două loturi, un lot 

conducta principală extinderea de rețea și al doilea lot branșamentele la fiecare locuință 

în parte, în funcție de răspunsul pe care îl vom primi de la Ministerul Dezvoltării în a 

doua componentă, să spunem așa a programului național de investiții Anghel Saligny, 

dacă ne vor da sau nu ne vor da finanțare pentru asemenea proiect, dacă nu ne dau 

mergem doar pe extinderea de...doar pe extinderea rețelei de gaz. Deci colegii lucrează 

la un asemenea proiect. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc, domnule primar!” 

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

și eu! ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Să-i dăm zor cât se poate de repede, sunt 

probleme care...știți cum zicea Caragiale, sunt arzătoare la ordinea zilei. Mulțumesc 

frumos!” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Le dăm 

drumul pentru că nu am uitat pariul și vreau să nu-l pierd, vreau să-l câștig. Mulțumesc 

și eu!” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă mai sunt alte 

discuții.” 

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

mulțumesc încă o dată doamnelor și domnilor consilieri că ați dat curs invitației 

noastre, a fost pe repede înainte dar așa au venit ghidurile astea, repede cu termen de 

depunere începând de astăzi de la ora zece și am vrea să nu pierdem totuși startul. 

Mulțumesc!” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Să fie cu succes! ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Să fie cu folos! ” 

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

ajută, să fie. Mulțumesc!” 

        Doamna consilier Balaban Elena: „Doamne ajută.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă nu mai sunt alte 

discuții declar ședința închisă. O zi bună!” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETARUL GENERAL AL 
                   Tătaru Alexandra                                MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                   Marta Carmen Ghiuță 

 

 

 

       ÎNTOCMIT, 
 Daniela Bobeică pag. 1 – 4   

                                                                                   Ramona Marinică pag. 4 – 8  

                                                                                   Andreea Panțușu pag. 8 – 10  

 Gianina Șerban pag. 10 – 11  


