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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data de 

25.08.2022 

 

 

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

Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința ordinară 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 Simona Poieană – șef Serviciul buget contabilitate; 

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

agricultură; 

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

agricultură; 

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

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

termoficare, Etapa a II-a”; 

 d-na Andreea Cherciu – șef Serviciul autorizări construcții; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-na Ionica Mandea – inspector Serviciul corp de control al primarului; 

 d-na Daniela Pamfil – inspector Serviciul corp de control al primarului; 

 d-nul Ion Diaconu – director Transport Public SA Focșani; 

 d-nul Costel Dochioiu – director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director SC CUP Salubritate SA Focșani. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

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

obiectivul de investitie: „Amenajare accese bariera Vrancei zona lotizată”, 

Municipiul Focșani, Județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 180/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

documentație avizare lucrări de intervenții (DALI), pentru realizarea obiectivului de 
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investiții „Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul U.A.T. Focșani”, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 341/2017 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza 

DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul 

Focșani, județul Vrancea”, cu modificările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din HCL nr. 348/2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul  „Creșterea 

eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul 

Vrancea”, cu modificările ulterioare”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea  Anexei nr. 2 la HCL nr. 338/2017 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza 

DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului 

Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”, cu modificările 

ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din HCL nr. 345/2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul  „Creșterea 

eficienței energetice  la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail 

Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”, cu modificările ulterioare”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 140/16.05.2022 privind aprobarea 

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

a Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Achiziția de autobuze 

ecologice, stații de încărcare și sisteme asociate”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 142/16.05.2022 privind aprobarea 

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

a Planului integrat de acțiune pentru proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus 

pentru tineri în Municipiul Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 424/2019, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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10. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Palatului 

Copiilor Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

Municipiului Focșani pe anul 2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării 

și valorificării în condițiile legii;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

Municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei 

la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexelor la Hotărârea 

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

și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 26,00 mp. situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 32, județul 

Vrancea, T57, P3513 înscris în CF70469, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către domnul Neguț Ionel; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice  de punere în alicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu 
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modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 131 din 

28.04.2022 privind aprobarea listei de priorități;      

   Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Tătaru Alexandra,  

     Macovei Liviu-George 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului 

situat în Focșani, str. Pinului nr. 5, bloc 5, ap. 13 înscris în CF 65496-C1-U31 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 65496-C1-U3 UAT Focșani către domnul Condruz 

Marius Aurel;             

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului 

situat în Focșani, str. Pinului nr. 7, bloc 7, ap. 09 înscris în CF 65497-C1-U27 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 65497-C1-U10 UAT Focșani către domnii Olaru 

Florin Gigi și Olaru Cristina Lăcrămioara;        

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului 

situat în Focșani, str. Bradului nr. 1, bloc 1, ap. 02 înscris în CF 51896-C1-U26 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51896-C1-U32 UAT Focșani către doamna 

Diaconu Ionela;             

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului 

situat în Focșani, str. Bradului nr. 1, bloc 1, ap. 13 înscris în CF 51896-C1-U34 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51896-C1-U21 UAT Focșani către domnii Zepa 

Georgiana și Vizireanu Romică;        

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției domnului Ciubotaru 

Cosmin Liviu, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea 

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

înființarea Agenției Naționale prntru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

            Inițiatori, consilieri locali: Tătaru Alexandra,  

   Macovei Liviu George, Zîrnă Cristian 

             

24. proiect de hotărâre pentru aprobarea extinderii de spațiu pentru 5(cinci) familii 

din imobilele situate în strada Revoluției nr. 16 și nr. 17, în imobilul de locuințe 

sociale situat în strada Măgura nr. 123, în conformitate cu Legea locuinței nr. 

114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului 

pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului 

Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 111/31.03.2022; 

Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela,  

Costea Ionel, Macovei Liviu George 
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25. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focșani – 

Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința 

din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2, ap. 

27, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a Decretului Lege 61/1990 cu modificările și completările 

ulterioare, a Legii 85/1992 republicată, cu modificările și completările ulterioare și 

a Sentinței civile nr. 9445/15.12.2017 definitivă și irevocabilă pronunțată în dosarul 

nr. 4190/231/2017;          

     Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela,  

     Costea Ionel, Macovei Liviu-George 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat 

situată în Focșani, bdul. Brăilei nr. 17, bl. 17 ap. 02 către domnii Nelu Măriuța și 

Nelu Aurel, în baza prevederilor Decretului Lege nr. 61/1990 cu modificările și 

completările ulterioare;         

     Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela,  

     Costea Ionel, Macovei Liviu-George 

            

27. proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de colaborare încheiate între 

AJVPS Vrancea și Consiliul Local al Municipiului Focșani pentru Fondul Cinegetic 

nr. 39 Focșani și Fondul Cinegetic nr. 40 Unirea de pe raza Municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARKING 

Focșani S.A.;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala 

Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul 

Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

31. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul 

Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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32. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani și a unui membru supleant care să facă parte din comisia de 

evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul 

de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

SECȚIUNEA a II-a  

1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 8390/29.07.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 76697/29.07.2022 privind efectuarea orelor de 

muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 

pe luna iulie 2022; 

 

SECȚIUNEA a III-a – Diverse 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliul Local al municipiului Focșani, 

ședință ce se desfășoară astăzi 25.08.2022. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 674 din 19.08.2022, 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? A intrat mai devreme online, o să revin. 

 Doamna Balaban Elena Luminița?” 

Doamna consilier Balaban Elena-Luminița „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„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 Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „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? Este prezent.  

Domnul Macovei Liviu George?” 
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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 „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent”.  

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru? O să revenim, nu  a anunțat nimic până în acest 

moment. 

Doamna Pristavu Viorica? Mă auziți? O să revin cu apelul. 

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.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„revin la doamna Ailincuței, nu a intrat în online, o să anunț dacă revine.” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„bună ziua doamna Pristavu, am luat act. 

Domnul Nistoroiu? Este absent. 

Constat că în sală sunt prezenți 16 consilieri locali municipali, iar în mediul 

online 3. 

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 18.08.2022. Dacă sunt discuții pe marginea acestui procesului verbal? Dacă 

nu sunt discuții, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toată lumea 

este „pentru”.  

Doamna Pristavu? 
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Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„doamna Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Cu 19 voturi „pentru” din partea doamnelor si 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, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Balaban Elena Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu și Ungureanu Daniel procesul 

verbal a fost aprobat. 

Rog a se consemna de asemenea 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 transmise prin poșta electronică, 

mai puțin proiectul nr. 1. 

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. 

Domna președinte de ședință vă invit să preluați lucrările ședinței. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumesc doamna 

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

ședința ordinară din 25.08.2022, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 674 din 

18.08.2022. 

Pe ordinea de zi la secțiunea I sunt înscrise 31 de proiecte de hotărâre, avem 

secțiunea a II-a și secțiunea a III-a Diverse dacă sunt discuții pe marginea ordinii de 

zi? Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„mulțumesc, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, stimați 

reprezentanți mass-media, dragi colegi, pentru ordinea de zi de astăzi a ședinței 

ordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani propun completarea cu 

următoarele două proiecte: 

1. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.147 din 26.05.2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului ”Creșterea performanței energetice a clădirii 

Primăriei Municipiului Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.156/26 mai 2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului cu titlul ”Creșterea performanței energetice a 

cinematografului Unirea” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa de 
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investiții 2, Operațiunea B.2- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 

clădirilor publice. Vă mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă mai sunt alte discuții? 

Vă rog domnule consilier Macovei.” 

 Domnul consilier Liviu George Macovei „mulțumesc doamna președinte. Aș 

vrea să retrag și eu de pe ordinea de zi proiectul nr. 24. Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „să se consemneze 

retragerea proiectului nr. 24. 

 Supun la vot suplimentarea ordinii de zi, cine este „pentru”? În sală toată lumea 

este „pentru”.  

În online. Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu? Doamna consilier Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 19 voturi „pentru” 

suplimentarea proiectului ordinii de zi a fost aprobată. 

Supun proiectul ordinii de zi în integralitatea lui, cine este „pentru”? În sală toată 

lumea este „pentru”. 

În online. Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu?”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. O să stau cu camera deschisă și o 

să vă arat că sunt „pentru”, deoarece o să intru în operație în momentul acesta. 

Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

ordinii de zi a fost aprobat. 

 Întrucât proiectul nr. 1 nu a trecut de comisia de specialitate, încep cu proiectul 

nr. 2. 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „proiectul 

nr. 1 a fost discutat în cadrul comisiei de specialitate și a avut vot, chiar dacă a avut 

vot negativ, a avut vot, așa că trebuie să-l discutați.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „domnule Primar vă reamintesc că la 

acel proiect nu am participat 7 consilieri și nu am avut cvorumul necesar. La proiectul 

nr. 1.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ar fi trebuit 

să spuneți care a fost motivul și în plen, ca să audă toată lumea, de ce nu sunteți de 

acord cu amenajarea unor drumuri de acces, pentru loturi, proprietatea unor cetățeni 

din municipiul Focșani...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...putem discuta la 

capitolul diverse...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu, le 

discutăm acum pentru că este pe ordinea de zi și trebuie să știe toată lumea. Sunt 

cetățenii din acea zonă veniți în sală și trebuie să cunoască și dumnealor motivele 

pentru care dumneavoastră refuzați să le acordați o facilitate de a ajunge la terenurile 

dumnealor, mai ales că este și o solicitare venită inclusiv de la Avocatul Poporului în 

acest sens și eu va trebui în calitate de reprezentant...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...vă rugăm să respectați 

Regulamentul ședinței...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...eu în 

calitate de reprezentant legal la UAT Focșani...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...am început ședința 

domnule Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...am 

obligația să dau răspuns la solicitarea venită de la Avocatul Poporului...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...vom da răspunsul la 

secțiunea diverse, vă rog frumos...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...nu accept 

la secțiunea diverse, nu ați înscris pe ordinea de zi …” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...nu trebuie să acceptați, 

dumneavoastră sunteți invitat în ședință...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...la 

secțiunea diverse trebuia să propuneți discuția aceasta doamna viceprimar.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...trebuie să propunem la 

secțiunea diverse orice altă intervenție din partea tuturor consilierilor și invitatilor din 

sală. Va rugăm frumos să păstrați ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...adică să 

vă bați în continuare joc de acești cetățeni, să-i țineți până la sfârșitul ședinței?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...nu ne batem joc, așa s-a 

întâmplat de fiecare dată...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...adică     

2-3 ore, cât credeți dumneavoastră...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...așa s-a întâmplat de 

fiecare dată, la secțiunea diverse toată lumea a intervenit...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...dacă 

discutam proiectul la nr. 1, se discuta...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...dumneavoastră ați 

participat foarte rar la secțiunea diverse, în timp ce noi am stat până târziu în noapte 

chiar uneori atunci cand au fost ședințe...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...este 

opțiunea mea, nu este obligatoriu ... eu sunt invitat...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...haideți să începem 

sedința cu proiectul nr. 2. 

 

   Se prezintă proiectul nr. 2  al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 180/2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza documentație avizare 

lucrări de intervenții (DALI), pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul U.A.T. Focșani”, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „daca sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 2? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 2, cine este 

„pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 2 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 220 

 

  Se prezintă proiectul nr. 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 341/2017 privind aprobarea documentației 

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

sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul 

„Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, 

județul Vrancea”, cu modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „daca sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 3? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 3, cine este 
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„pentru”? În sală toata lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 3 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 221 

 

  Se prezintă proiectul nr. 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea art. 3 și art. 4 din HCL nr. 348/2017 privind aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul  „Creșterea eficienței energetice 

a Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu 

modificările ulterioare”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 4? Dacă nu sunt supun, la vot proiectul nr. 4, cine este 

„pentru”? În sală toata lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 4 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 222 

   

Se prezintă proiectul nr. 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea  Anexei nr. 2 la HCL nr. 338/2017 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea 
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sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul 

„Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic 

„Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”, cu modificările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 5? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 5, cine este 

„pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 5 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 223 

 

  Se prezintă proiectul nr. 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea art. 3 și art. 4 din HCL nr. 345/2017 privind aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul  „Creșterea eficienței energetice  

la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția 

lucrărilor conexe”, cu modificările ulterioare”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „daca sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 6? Dacă nu sunt supun la vot proiectul nr. 6, cine este 

„pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu? 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu? 

Cu 19 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, 
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Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu 

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

nr. 6 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 224 

 

  Se prezintă proiectul nr. 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr. 140/16.05.2022 privind aprobarea proiectului, a notei de 

fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de 

parteneriat pentru realizarea proiectului „Achiziția de autobuze ecologice, stații 

de încărcare și sisteme asociate”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 7? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 7, cine este 

„pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 7 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 225 

   

Se prezintă proiectul nr. 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr. 142/16.05.2022 privind aprobarea proiectului, a notei de 

fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a Planului integrat 

de acțiune pentru proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în 

Municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 8? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 8, cine este 

„pentru”? În sala toata lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 8 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 226 

 

  Se prezintă proiectul nr. 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 424/2019, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „daca sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 9? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 9 , cine este 

„pentru”? În sala toata lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 9 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 227 

 

  Se prezintă proiectul nr. 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea acordării unui sprijin financiar Palatului Copiilor Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „daca sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 10? Dacă nu sunt supun la vot proiectul nr. 10, cine este 

„pentru”? În sală toata lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 10 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 228 

 

  Se prezintă proiectul nr. 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Focșani pe anul 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 11? Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „la acest 

proiect doresc sa fac 2 amendamente. Unul este referitor la bugetul instituțiilor 

finanțate partial din venituri proprii, se suplimentează bugetul CSM Focșani 2007 cu 

suma de 57,5 mii lei după cum urmeaza: la capitolul Venituri 37,50 mii lei, la 

subcapitolul Diverse, Venituri și 20 mii lei la subcapitolul Donații și sponsorizări, iar 

la secțiunea Cheltuieli 37,50 mii lei la articolul mașini, echipamente și mijloace de 

transport 71.01.02 pentru achiziționarea sisteme GPS secția de fotbal și 20,00 mii lei 

la articolul bugetar uniforme și echipament, la linia bugetară 20.05.01, acesta ar fi un 

amendament. Iar la al doilea amendament se propune introducerea unui nou articol cu 

următorul cuprins: se aprobă majorarea bugetului local al municipiului Focșani pe anul 

2022 după cum urmează: majorarea cu suma de 142,20 mii lei la subcapitolul bugetar 

subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru 

secțiunea de dezvoltare 42.02.79.02, majorarea cu suma de 142,20 mii lei a bugetului 

propriu a Colegiului Tehnic Valeriu D. Cotea din care 19,85 mii lei la articolul bugetar 

alte obiecte de inventar 20.05.30 și 122,35 mii lei la articolul bugetar mașini, unelte și 

mijloace de transport 71.01.02 pentru achiziția urmatoarelor mijloace fixe: rastel de 

depozitare și răcire o bucată 3,5 mii lei, mixer planetar și accesorii o bucata 5,14 mii 

lei, mașină de spălat vase 2 bucați în valoare de 12,75 mii lei, mașina de tăiat legume 

o bucată 5,22 mii lei, spălator cu 2 cuve o bucată 3,03 mii lei, mașină de curățat cartofi 

o bucată 11,90 mii lei, robot profesional tăiere legume și fructe o bucata 3,57 mii lei, 

simulator auto o bucată 23,50 mii lei, motor diesel industrie de secționat o bucata 8,57 

mii lei, cutie de viteză 5 trepte o bucată 11,43 mii lei, mașină de găurit coloana BH24 

o bucată 13,19 mii lei și banc lucru dublu 4 bucăți 11 mii lei. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim și noi. 

Supunem la vot amendamentele domnului Primar, cine este „pentru”? În sală toată 

lumea este „pentru”. În online, domnul Nedelcu este „pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 
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Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” 

amendamentele domnului Primar au fost aprobate. 

Supun la vot proiectul nr. 11, cine este „pentru”? În sală toată lumea este 

„pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu? 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 19 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 11 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 229 

 

  Se prezintă proiectul nr. 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în 

condițiile legii; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „daca sunt discutii pe 

marginea proiectului nr. 12?”  

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„aș vrea eu să fac o precizare și anume că în convocator s-a scris greșit „și valorificării 

în condițiile legii”. Sintagma corectă din proiect „și demolării acestuia”. Deci proiectul 

de hotărâre, așa cum v-a fost înaintat la mapă se numește: proiect de hotărâre privind 

aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestuia. Am preluat 

noi greșit în convocator. Multumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „se va consemna. Supun la 

vot proiectul nr. 12, cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. În online, 

domnul consilier Nedelcu este „pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 12 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 230 

 

  Se prezintă proiectul nr. 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării 

unor bunuri inventariate în domeniul privat al Municipiului Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 13? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 13, cine este 

„pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 13 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 231 

 

  Se prezintă proiectul nr. 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 14? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 14, cine este 

„pentru”? În sală toata lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 14 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 232 

 

  Se prezintă proiectul nr. 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 15? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 15, cine este 

„pentru”? În sală toata lumea este „pentru”. În online, domnul consilier Nedelcu este 

„pentru”. 

 Doamna consilier Balaban?” 

 Doamna consilier Elena Luminita Balaban „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimtiriu Ana 

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

George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul 

nr. 15 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 233 

 

  Se prezintă proiectul nr. 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

completarea și modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 

privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare 

din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 16? Domnul consilier Bîrsan vă rog.” 

Domnul consilier Costel Birsan „mulțumesc doamna președinte. În ceea ce 

privește acest proiect, am de făcut câteva obiecțiuni, chiar dacă se pare ca sunt o voce 

singulară în ceea ce priveste politica Primăriei referitor la aceste locuri de parcare 

amplasate pe carosabil, se pare că numai eu vorbesc și de atâta vreme am spus și nu 
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vreau să-mi ridic singur osanale, dar în atâtea privințe am avut dreptate și mă uit în 

anumită parte și știe despre ce vorbesc. Stimați colegi partea carosabilă a unei strazi 

sau strada în principal din Focșani, orice strada este inventariată în domeniul public a 

municipiului Focșani cu o valoare de inventar, o sumă de bani, oricare ar fi ea. De 

această stradă, cel puțin din punct de vedere al egalității, al principiului accesului 

fiecărui cetățean, deci din acest punct de vedere toată lumea trebuie să aibă acces și să 

folosească acea stradă din mai multe puncte de vedere. Un punct de vedere este că 

aparține domeniului public la care noi cetățenii plătim impozit, o dată pentru casele pe 

care le avem sau locuințele, fie ele la bloc sau la casă.  După aceea pentru mașinile pe 

care le deținem iarăși plătim impozit.  

Dar de o vreme încoace, se găsește această societate, care acum se pare că este 

la Direcția de Dezvoltare, numită Parking, acest parazit care doar culege roadele, care 

adună bani și trage niște dungi pe stradă, pe carosabil, în rest nu face nimic și 

împovărează cetățenii muncipiului Focșani plătind sume exorbitante pentru carosabil 

care aparține de fapt tuturor.  

Un alt punct de vedere este acela că, după ora 15:00, aceste locuri de parcare 

sunt exclusiv în posesia celor .... 

Poftiți? Ora 17:00. Da. Scuzați-mă ! Deci după ora 17:00, aceste locuri de 

parcare aparțin exclusiv celor care le-au închiriat și au plătit către Parking. Dar dacă 

observați dumneavoastră, mergeți după ora 17:00 în oraș și o să vedeți o mulțime de 

locuri de parcare, este adevărat plătite, cu contract, care sunt goale și care nu pot fi 

folosite. Nu pot fi folosite de cei care vin în vizită sau de cei care nu au norocul sa aibă 

un loc de parcare.  

Ca atare, eu am propus dintotdeauna ca aceste locuri de parcare,  ca în toate 

orașele europene, ca în toate orașele lumii…. Eu nu am văzut pe unde am trecut în 

lumea asta largă pe carosabil să fie locul vândut către o persoană terță ca și loc de 

parcare.  Eventual, dacă fuga asta după bani nu se mai oprește și văd că este continuă, 

pentru că acolo sunt angajate anumite persoane care trebuie să ia un salariu, doar pentru 

atât, haideți să modificăm acest Regulament al parcărilor … Vă spun, ideea nu-mi 

aparține mie,  am cules-o și eu din discuții, un loc de parcare liber să fie ocupat de 

oricine are un contract cu acest Parking. Cu alte cuvinte, am găsit locul de parcare liber 

locul pe baza unui tichet pe care-l plătesc și cel care vine, găsește sau nu găsește în 

funcție de ora la care sosește în oraș.  

Mergând pe aceeași idee, de a ocupa toate străzile în orașul nostru, o să ne trezim 

cu un oraș închis, în care după ora 17:00, nimeni nu o să  poată veni cu mașina.  

Am mai spus-o într-o ședință trecută, mi s-a întâmplat mie personal. 

 O doamnă cu 2 copii ne ruga pe noi să poată să parcheze într-un anumit loc, să 

poată merge cu copiii în parc pentru că nu avea loc unde să parcheze. Sigur că cineva, 

poate să spună: 

”Da.  Să meargă la locurile de parcare,  care sunt plătite cu 5 lei ora sau ceva în 

genul ăsta.” 

Bun. Este și asta o oportunitate, dar mai există și varianta ca acele locuri să fie 

ocupate și apoi, dacă doamna respectivă cu 2 copii stă 3 ore în parc, va trebui să 

plătească, nu știu, 10-15 lei. Dar poate cu acești bani cumpără o înghețată copiilor. Noi 

trebuie să ne gândim că aceste străzi, acest oraș nu aparțin Parkingului. Să fie clar. 

Acest parazit numit Parking care doar trage dungi și câștigă bani. 
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Da, doamna manager. Așa este. Da, este un parazit acest Parking. Vom vedea ce 

vom face și cu acest Parking.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Domnul…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă iertați, domnul Primar și închei. 

Problema mea este că, accesul la străzile din Focșani trebuie să fie liber pentru toți 

locuitorii acestui oraș. Parkingul dacă dorește să câștige bani,  să facă locuri de parcare, 

să facă nu știu... supraetajate, subterane, treaba lui cum face. Să amenajeze, dar nu pe 

carosabil.  

Eu mă voi opune acestui proiect și mă voi opune cât voi fi eu în Consiliul Local. 

Mulțumesc!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dacă-mi 

permiteți, doamna președinte ?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Primar, vă rog!” 

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

consilier, v-am explicat-o și la Comisia de Siguranță a Traficului. În acest moment, SC 

Parking SA este în dizolvare. Serviciul de gestiune a parcărilor, încă din luna mai, în 

baza unei Hotărâri  a Consiliului Local, pe care cred că ați votat-o și dumneavoastră, 

este gestionat de către Direcția de Dezvoltare. Nu mai are treabă Parking. Faceți odată 

diferența între SC Parking, care este în procedură de dizolvare și are doar ca obiect de 

activitate în acest moment, pe care nici pe acela nu-l mai execută, doar ridicările de 

mașini de pe domeniul public, iar tot ce înseamnă parcări din municipiul Focșani sunt 

gestionate de către Direcția de Dezvoltare, care gestionează tot domeniul public al 

municipiului.  

Ceea ce am făcut noi prin Regulament, aprobat de dumneavoastră, este de a face 

ordine în aceste locuri de parcare, foarte puține la număr raportat la numărul de 

autovehicule înmatriculate în municipiul Focșani și vorbim aici de un raport de 11.500 

locuri de parcare la aproximativ 52.000 de autovehicule înmatriculate doar în 

municipiul Focșani. Nu vorbim  și de acei cetățeni, care deși au domiciliul sau au un 

apartament,  o locuință  în municipiu, dar au domiciliul declarat în alte localități din 

județ sau din afara județului și au mașini înmatriculate în alte localități și care de obicei 

vin și locuiesc în zonă mai mult timp.  

Ca să facem posibilă cât de cât o ordine, în ceea ce privește aceste locuri de 

parcare și a da posibilitatea cetățenilor de a avea siguranța că,  dacă vin de la serviciu 

sau din altă parte după ora 17:00, nu trebuie să alerge cu disperare să caute un loc de 

parcare. 

 Asta a venit ca urmare a solicitării cetățenilor. Cetățenii vor să știe când ajung 

acasă, că-și găsesc locul liber ca să poată parca mașina, că, dacă este  ceea ce spuneți 

dumneavoastră acea loterie, dacă găsește sau nu un loc de parcare și pentru acea loterie 

să-l mai pun să și plătească, vă spun eu că va ieși un haos total general în municipiul 

Focșani din cauza acestei imposibilități de a asigura deocamdată, în municipiu un 

număr echivalent de locuri de parcare cu numărul de autovehicule înmatriculate, ceea 

ce din punctul meu de vedere, cred că este imposibil să ajungem la această performanță 

să construim 51.000 de locuri de parcare în tot  municipiul, pentru că, asta ar însemna 
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să facem foarte multe parcări supraetajate, iar bugetul local al municipiului  Focșani 

nu poate suporta o asemenea investiție. 

 Știți foarte bine sunt foarte multe alte lucruri mai urgente de făcut, iar Guvernul 

României, Uniunea Europeană nu finanțează asemenea tipuri de investiții. Da. 

Finanțează Uniunea Europeană doar acele parcări la periferia orașului, acele ”park and 

ride”, pe care le avem și noi în proiect. Avem 2 parcări de genul acesta în proiectare. 

Este vorba de 200 de locuri de parcare în autogara actuală situată pe strada Mărășești 

și încă 200 locuri de parcare ce vor fi construite în viitoarea autogară situată pe Calea 

Munteniei, dar până în acest moment noi nu avem nicio altă finanțare care să ne permită 

să facem aceste locuri de parcare.  

Mi-aș fi dorit și eu sincer să am posibilitatea să construiesc cât mai multe locuri 

de parcare pentru a putea satisface cererea venită din partea tuturor cetățenilor din 

municipiul Focșani. Este extrem de dificil să poți să faci o împărțire de 51 de 

autovehicule la 11.500 de locuri de parcare . 

 Cât privește parcarea de lângă Grădina Publică de lângă parc este parcare cu 

plată 2 lei/oră, nu 5 lei/oră și ea este funcțională doar de la  8:00 - 17:00, iar după ora 

17:00 parcarea este gratuită în acea zonă la Casa de Cultură.  

Așa că, vă rog! Dacă dumneavoastră considerați că este benefică o asemenea 

modificare a Regulamentului, în sensul de  a lăsa la liber locurile de parcare din 

municipiul Focșani, să știți că banii respectivi, dacă se încasează, se încasează la 

bugetul municipiului Focșani, nu la SC Parking, cum s-a întâmplat până acum un an 

în urmă cel mult.  

De aceea, propun, dacă considerați că este oportună, repet, putem face această 

chestiune, să lăsăm la liber locurile de parcare, dar vă garantez că în  secunda doi se va 

crea un haos total în toate cartierele. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, doamna președinte!  

Domnule Primar, nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, pentru că 

această ședință este așezată și este bine să rămână așa, dar dumneavoastră spuneți doar 

jumătate de adevăr.  Adevărul principal este că Primăria fuge după bani cu orice preț 

încălcând niște principii de egalitate pentru cetățenii municipiului Focșani . 

Referitor la faptul că Parking este la Direcția de Dezvoltare știam cu toții știm, 

dar tot Parking, Direcția Parking se numește că banii se duc nu știu unde. Domnule 

Primar, tot după bani. Dumneavoastră spuneți că facem ordine în parcări, pe carosabil. 

Păi ce fel de ordine? Dacă dumneavoastră singur ați recunoscut că doar din 60.000 de 

mașini doar la 10.000 li se poate asigura parcarea. Dacă pe aceste 3 străzi, care sunt în 

proiectul de astăzi reglementăm locurile de parcare în acea zonă, cu ceilalți cetățeni 

care au mașini, ce facem? Spunem să facem ordine și nu mai este haos, să nu se bată 

lumea. Că așa am mai auzit eu niște povești, că se bate lumea pe parcare.  

Domnule Primar, o să asigurăm câtorva cetățeni și cu ceilalți ce facem?  

Unde ducem mașina? Pe bloc? Unde o să o ducă? Pleacă cu ea în afara 

localității? Parțial aveți dreptate. Sunt și persoane care locuiesc în altă localitate și au 

mașinile aici. Este foarte adevărat. Se poate găsi și aici o modalitate de a-i taxa pe cei 

care plătesc impozitul la mașini în altă localitate și beneficiază de structura rutieră a 

municipiului Focșani. Găsim o soluție, dar trebuie discutată. Repet. Nu trebuie să 
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alergăm după bani încălcând niște principii. Dacă pe aceste străzi și pe oricare dintre 

ele marcăm locurile de parcare și vor parca pe stânga și pe dreapta fără bani. Unde este  

problema, domnule Primar? Și mai ales, uitați-vă și știți foarte bine și dumneavoastră, 

mergeți după ora 17:00 în Focșani, mergeți sâmbăta, mergeți duminica, să vedeți 

dumneavoastră câte locuri de parcare sunt goale, pentru că lumea pleacă la țară, în 

concediu, nu știu când fiecare se duce unde vrea. Nu stă acasă. Sunt o mulțime de locuri 

de parcare care vor rămâne goale, pentru că, cei care vin nu vor îndrăzni să parcheze 

acolo pentru că încalcă legea și atunci timpii aceia morți în care nu este ocupat acel loc 

de nimeni, ar trebui să gândim o soluție prin care poate fi ocupat și de alții.” 

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

Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „O secundă, vă rog! Focșaniul va rămâne un 

oraș închis, ermetic închis. Țineți minte de câte ori vorbeam aici în Consiliul Local 

despre populația Focșaniului în care eu spuneam: 

Domnule Primar, în Focșani sunt 65.000 de locuitori și dumneavoastră spuneați 

că sunt 90.000. Nu se poate. Focșaniul pierde 1500 locuitori pe an.  

Conform acestui recensământ de curând efectuat suntem sub 60.000. Sunt de 

acord că  mulți nu s-au recenzat, dar nu poate depăși Focșaniul 65.000 de locuitori. Noi 

trebuie să ne gândim, domnul Primar, ca acest oraș să fie atractiv. Să vină tineri, să le 

creăm locuri de muncă, să le creăm locuri de distracție, să-i motivăm cumva să rămână 

aici.  

Să ajutăm natalitatea, cât mai puțini să plece în alte orașe ș. a. m.d. Haideți să ne 

gândim nu neapărat la bani, ci la faptul de a stabiliza populația acestui oraș, de a 

stabiliza orașul.  

Să căutăm investitori ș.a.m.d. Este bun că asfaltăm străzi, dar treaba asta este a 

domnului Bratu, nu a dumneavoastră. Primăria ar trebui să aducă investitori, să facă în 

așa fel încât populația încă o dată, să trăiască și să-și dorească să vină aici în Focșani. 

Mulțumesc!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „În 2 fraze 

v-ați contrazis. Pe de o parte facem străzi, facem locuri de joacă. Spuneți că vreți să 

creăm condiții. Păi creăm condiții, tocmai asta facem. Creăm condiții prin care toate 

investițiile pe care le realizăm, iar dacă stau și analizez raportat la inflație, raportat la 

toate celelalte costuri, 145 lei, cât este abonamentul anual acum pentru un loc de 

parcare… 

Cât? 120 pentru că 145 era când era la Parking și era cu TVA . Acum Direcția 

de Dezvoltare. Am devenit plătitori de TVA pe Direcția de Dezvoltare și trebuie să 

ajungem la 145 lei, dar nu mai contează că-i 120, că-i 145 lei pe an. Haideți să ne uităm 

în alte orașe, să vedem cât este un loc de parcare. Un loc de parcare ajunge și la 1500 

lei pe an. Deci noi luăm o taxă modică, doar în ideea în care creăm această posibilitate  

cetățeanului care vine acasă să-și găsească un loc de parcare în liniște, fără scandal.  

Există posibilitatea și am sugerat-o de fiecare dată. Asta nu putem să o punem 

într-un regulament. Dar eu cred că, dacă eu mă duc undeva într-o zonă și găsesc un loc  

de parcare liber chiar și în afara perioadei în care este liber locul respectiv, adică după 

ora 17:00 sau sâmbăta și duminica, dacă îmi las numărul de telefon în parbriz și vine 

proprietarul mă sună  și-mi spune: 

”Domnul cutare, vedeți că mi-ați ocupat locul de parcare.” 
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 Cobor dacă sunt în zonă, vin imediat, îmi trag mașina de acolo și cam asta este. 

Nu avem posibilitatea.  

În Regulament scrie foarte clar că,  dacă există posibilitatea într-o anumită 

parcare, 10% din locuri să fie lăsate la liber pentru vizitatori. Ori noi nu avem în 

parcările respective nici posibilitatea să asigurăm în mod normal câte un loc pentru 

fiecare apartament.  

Și știți foarte bine și am discutat-o de nenumărate ori, sistematizarea urbană a 

municipiului Focșani n-am făcut-o nici eu, nici dumneavoastră. Au făcut-o cei care au 

făcut-o în anii ,60, ,70, când raportul de mașini era 2 autovehicule, 2 autoturisme la 10 

familii, iar acum sunt cred că, dacă luăm raportat la numărul de locuitori rezultat în 

urma recensământului din municipiul Focșani aproape că este un autoturism la o 

persoană înmatriculat. Asta ce înseamnă? Ori ne apucăm de construit printre blocuri și 

mai facem alte blocuri printre blocuri, ca să putem face locuri de parcare, ori demolăm 

niște blocuri. 

 Dacă sunteți de acord, supunem la vot și începem și demolăm blocul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, ați început cu demolarea 

unui bloc și bine ați făcut.” 

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

acela era al Primăriei, nu era al…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, da demolăm. Dacă ne uităm 

în alte orașe din lumea asta zgârie nori îi demolează și-s foarte buni. Întotdeauna o 

localitate trebuie să fie vie, într-o continuă dezvoltare. ” 

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

proprietarii nu-s de acord. Ia să mergem noi într-un bloc să întrebăm proprietarii să 

vedem dacă sunt de acord … cu parcări.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnilor, 

cred că dialogul s-a prelungit.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamnă, un minut și mă retrag și nu mai 

vorbesc. Domnule Primar, problema nu este până la urmă de bani și știm  bine. Cu 

toate că Primăria aleargă prin orice metodă la bani. Nu vreau să monopolizez discuția, 

o discutăm cu altă ocazie. Și cu acel proiect de hotărâre cu tirurile care trec prin 

Focșani, luăm bani pe o parte și după aceea cheltuim de 10 ori mai mult pentru că 

distrug strada și asfaltul. Asta este o altă poveste.  

Problema mea principală este că acele locuri de parcare sunt timpi morți, care 

nu pot fi folosiți. Cine vine în acest oraș nu poate parca acolo. Dintr-un motiv civilizat, 

să zicem, cum  spuneți dumneavoastră, da. Pun acolo telefonul și mă sună, vin și-mi 

iau mașina. Discutăm de problemele civilizate, dumneavoastră mai înainte spuneați că 

noi trebuie să reglementăm locurile de parcare, că altfel se ceartă și se bat și se omoară. 

Dacă nu sunt marcate locurile de parcare se ceartă și se omoară. Păi te găsești cu unul 

care vine : 

”Băi ce mi-ai ocupat mie locul?” 

Și face el ce știe, da? Cu tot numărul de telefon pus acolo. Nu trebuie să mergem 

pe o chestie.... Bun. De acord. Civilizat. Dar chiar toți suntem civilizați? Mai sunt și 

uscături. Știm cu toții. Mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă nu mai 

sunt discuții, supun la vot proiectul 16. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 

cineva?  

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel,   Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, și Stroie Mirela, iar 

domnul consilier Bîrsan Costel este ”împotrivă”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online, vă 

rog! Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ „Domnul 

consilier  Nedelcu? Doamna consilier Pristavu? 

Doamna consilier Viorica Pristavu: „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  Nedelcu? O neparticipare...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Cu 19 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Nedelcu 

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

Mocanu Georgian, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel,   Dumitru Victor, Macovei 

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

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

Stroie Mirela și un vot ”împotrivă” din partea domnului  consilier Bîrsan Costel,  

proiectul nr.  16 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 234 

 

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat 

în Focșani, bdul. Independenței nr. 32, județul Vrancea, T57, P3513 înscris în 

CF70469, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul 

Neguț Ionel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă  sunt 

discuții pe marginea proiectului nr. 17?  

Dacă nu sunt discuții, supun la vot . Cine este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel,   Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona,  Stroie Mirela și Bîrsan 

Costel.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online, vă 

rog! Domnul consilier  Nedelcu? Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „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 Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ „Domnul 

consilier  Nedelcu? ” 

Cu 19 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: „ Ailincuței 

Lauriana, Viorica Pristavu, Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel,   Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și  Bîrsan 

Costel și o neparticipare la vot din partea domnului consilier Nedelcu Mihai,   proiectul 

nr.  17 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 235 

 

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

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri 

destinate închirierii, conform Normelor metodologice  de punere în alicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 131 din 28.04.2022 privind 

aprobarea listei de priorități;Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, 

Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă  sunt 

discuții pe marginea proiectului nr. 18?  

Dacă nu sunt discuții, supun la vot . Cine este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel,   Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona,  Stroie Mirela și Bîrsan 

Costel.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online.  

Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ „Domnul 

consilier  Nedelcu? Doamna consilier Pristavu? 

Doamna consilier Viorica Pristavu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu care a intrat în ședință.” 

Cu 21 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Nedelcu 

Mihai,  Ailincuței Lauriana, Viorica Pristavu, Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, 
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Mocanu Georgian, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Alexandru Nistoroiu,    

Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, 

Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru Alexandra, Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și  Bîrsan Costel,  proiectul nr.  18 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 236 

 

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

vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 5, bloc 

5, ap. 13 înscris în CF 65496-C1-U31 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65496-

C1-U3 UAT Focșani către domnul Condruz Marius Aurel; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă  sunt 

discuții pe marginea proiectului nr. 19? Doamna viceprimar Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, doamna  președinte! Aș 

vrea, pentru că este vorba de vânzări de locuințe ANL, să-l întreb pe Primarul 

municipiului Focșani, dacă dumnnealui știe că sunt cereri de cumpărare a acestor 

locuințe ANL din partea mai multor chiriași și aici mă refer la străzile Ulmului și 

Bradului, la care li s-a răspuns de către Primăria municipiului Focșani, că nu există 

Hotărâre de Guvern prin care aceste locuințe să fi fost trecute din domeniul public al 

statului în domeniul privat. Ceea ce ridică suspiciuni și poate că semne de ilegalitate 

este faptul că, anumite locuințe din  aceste blocuri, unde cei care au făcut cerere au 

primit acest răspuns, există vândute locuințe și nu înțelegem dacă s-au vândut în 

legalitate.  Planează suspiciune și asupra cumpărătorilor celor care au contracte de 

vânzare-cumpărare cu Primăria municipiului Focșani și voiam să știu dacă 

dumneavoastră aveți habar de acest lucru și cum puteți practic să-i liniștiți atât pe cei 

care au cumpărat locuințele ANL, cât și pe cei care urmează și au primit un altfel de 

răspuns. Mulțumesc !” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Primar!” 

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

fi fost habarnist ca unele viceprimărițe, n-aș mai fi stat aici. Dar în fine. Sunt. Am habar 

de tot ce se întâmplă. Veți primi răspunsul în scris. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă nu sunt 

discuții pe marginea proiectului nr. 19, supun la vot . Cine este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel,   Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona,  Stroie Mirela și Bîrsan 

Costel.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online.  

Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ „Domnul 

consilier  Nedelcu? Doamna consilier Pristavu? 

Doamna consilier Viorica Pristavu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nedelcu?” 

Cu 19 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: „  Ailincuței 

Lauriana, Viorica Pristavu, Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și  Bîrsan 

Costel  și o neparticipare la vot din partea domnului consilier Nedelcu Mihai, proiectul 

nr.  19 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 237 

 

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

vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 7, bloc 

7, ap. 09 înscris în CF 65497-C1-U27 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65497-

C1-U10 UAT Focșani către domnii Olaru Florin Gigi și Olaru Cristina 

Lăcrămioara; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă  sunt 

discuții pe marginea proiectului nr. 20? Dacă nu sunt, supun la vot . Cine este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel,   Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona,  Stroie Mirela și Bîrsan 

Costel.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online.  

Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ „Domnul 

consilier  Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „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 Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru.” 

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

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

Mocanu Georgian, Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel,     Dumitru Victor, Macovei 

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

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

Stroie Mirela și Bîrsan Costel,  proiectul nr.  20 a fost aprobat devenind hotărârea   

nr. 238 
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Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focșani, str. Bradului nr. 1, 

bloc 1, ap. 02 înscris în CF 51896-C1-U26 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 

51896-C1-U32 UAT Focșani către doamna Diaconu Ionela; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă  sunt 

discuții pe marginea proiectului nr. 21? Dacă nu sunt, supun la vot . Cine este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel,   Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel,  

Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae,  Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona,  Stroie Mirela și Bîrsan 

Costel.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online.  

Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Elena Luminița  Balaban: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Buna ziua, pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Bună ziua.  

Cu 21 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, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul nr. 21 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

239 

 

Se prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. 

Bradului nr. 1, bloc 1, ap. 13 înscris în CF 51896-C1-U34 UAT Focșani și a boxei 

înscrisă în CF 51896-C1-U21 UAT Focșani către domnii Zepa Georgiana și 

Vizireanu Romică; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului 22? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. În online, doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 



30 
 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „ Cu 21 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, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

proiectul nr. 22 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 240 

 

Se prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiției domnului Ciubotaru Cosmin Liviu, titular de 

repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 

republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiatori, consilieri locali: Tătaru Alexandra, Macovei Liviu George, 

Zîrnă Cristian 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului 23? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Pristavu?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „ Cu 21 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

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

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

proiectul nr. 23 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 241 

Proiectul nr. 24 a fost retras. 
 

Se prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

împuternicirea Primarului Municipiului Focșani – Cristi Valentin Misăilă să 

încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de 

stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2, ap. 27, în baza 

prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a Decretului Lege 61/1990 cu modificările și completările 

ulterioare, a Legii 85/1992 republicată, cu modificările și completările ulterioare 

și a Sentinței civile nr. 9445/15.12.2017 definitivă și irevocabilă pronunțată în 

dosarul nr. 4190/231/2017;Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Stroie 

Mirela, Costea Ionel, Macovei Liviu-George 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului 25? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. Doamna consilier Balaban? 

Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu? Doamna consilier Pristavu?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței? Domnul consilier Nistoroiu?” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „ Cu 19 voturi pentru 

proiectul a fost aprobat, bun...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„17, n-am auzit, domnul Nedelcu?  

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Și domnul Nistoroiu.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Și nici domnul Nistoroiu.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna Ailincuței și-a 

exprimat votul și a ieșit după aceea.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„17 am numărat eu.” 

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

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

Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul nr. 25 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 242 

 

Se prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. 
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Brăilei nr. 17, bl. 17 ap. 02 către domnii Nelu Măriuța și Nelu Aurel, în baza 

prevederilor Decretului Lege nr. 61/1990 cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiatori, consilieri locali: Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela, Costea 

Ionel, Macovei Liviu-George 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 26? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. În online, doamna consilier Balaban? 

Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu? Doamna consilier Pristavu?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Doamna consilier Ailincuței?”  

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu? Domnul consilier Nistoroiu?” 

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

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

Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul nr. 26 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 243 
 

Se prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea acordurilor de colaborare încheiate între AJVPS Vrancea și Consiliul 

Local al Municipiului Focșani pentru Fondul Cinegetic nr. 39 Focșani și Fondul 

Cinegetic nr. 40 Unirea de pe raza Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului 27? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. Doamna consilier Balaban?” 

Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu? Doamna consilier Pristavu?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Doamna consilier Ailincuței?”  

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

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

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

Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul nr. 27 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 244 
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Se prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARKING Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog să faceți 

propuneri. Vă rog domnule consilier Radu Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da, noi propunem pe domnul consilier Gongu 

Emanuel.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Grupul consilierilor 

PNL-USR?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „PNL-USR nu are propunere.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă mulțumesc, să se 

consemneze. Propun și nominalizarea echipei de numărare a voturilor pentru că mai 

avem câteva proiecte care necesită vot secret, vă rog propuneri domnilor de la PSD?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da, propunem pe domnul consilier Ungureanu 

Daniel.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă sunteți de acord, 

grupul PNL-USR?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Pe domnul Cristian Zîrnă.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Și al treilea membru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul Răduță, domnul consilier 

Răduță.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot comisia de 

numărare a voturilor. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, 

doamna Balaban?”   

Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul Nedelcu? 

Doamna Pristavu?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul Nistoroiu? 

Doamna Ailincuței?”  

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

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

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

Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, comisia propusă a fost desemnată. 

 

Se prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Adrian 

Păunescu” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog să faceți 

nominalizări. Grupul PSD? Vă rog domnule Mocanu.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Doamna președintă dacă puteți să-mi 

acordați câteva minute să fac câteva precizări. Din păcate, în ultimi doi ani de când am 

preluat acest mandat de consilier local, toate sesiunile de interviu pentru ocuparea 

funcției de director și organizarea consiliilor de administrație din toate școlile și liceele 

din municipiul Focșani, dumneavoastră, alianța Usr Plus și Partidul Național Liberal, 

ați reușit prin votul dumneavoastră să trimiteți consilierii locali în orice comisie și acest 

lucru nu mi se pare normal atâta timp cât noi, Partidul Social Democrat, prin cei 9 

membri din consiliul local, suntem și noi 4 cadre didactice care suntem specializați și 

putem merge...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Mocanu faceți o propunere și se decide la vot.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Vă rog frumos să-mi acordați 5 minute, 

vă rog frumos, doamna președinte vă rog frumos, 2 minute și termin, da, sunt câteva 

argumente care...vorbesc pe subiect, nu vorbesc pe lângă subiect și vreau să trag un 

semn de alarmă pentru că nu mi se pare corect ca aceiași membri din alianța PNL-USR 

să meargă din nou la a treia sesiune de interviuri, bănuiesc că doriți să vă favorizați 

viitori directori prin prezența dumneavoastră... 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „...faceți afirmații 

nefondate și tendențioase...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „...este un punct de vedere și vă rog 

frumos să mă lăsați să-l prezint,da? Vă mulțumesc!”   

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna președinte! Stimați 

colegi, vorbim de ipocrizie, exact același lucru ați făcut dumneavoastră. Nu uitați că 

legislatura 2016-2020 dumneavoastră ne-ați exclus pe noi din opoziție din toate 

consiliile de administrație și în toate comisiile posibile și imposibile, același lucru ați 

pățit dumneavoastră acum. Nu vă convine? Dumneavoastră ați deschis cutia pandorei, 

deci să vorbim de lucruri morale, ceea ce dumneavoastră ați făcut acum nu vă convine, 

dar un pic de decență vă rog frumos, da? Până acum așa ați hotărât, dumneavoastră ați 

hotărât grupurile acestea și le-ați inițiat, nu noi. Dumneavoastră ați pus ceasul și nu ne-

ați lăsat să vorbim, noi am scos ceasul, deci dumneavoastră faceți gură acum că nu vă 

convine, un pic de decență vă rog frumos.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rugăm, lăsăm 

comentariile haideți să facem propunerile. Eu în calitate de președinte v-am rugat să 

faceți propuneri.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da, vă fac propuneri dar să fim și noi. Deci 

doamna președinte, așa cum a spus colegul meu vă spun și eu, 98% din directorii care 

sunt aleși de dumneavoastră de PNL și USR, deci noi ce facem, sunt oameni cu 

expertiză, au fost inspectori generali, inspectori general adjunct, doamna Ailincuței...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Propunem Guvernului să 

interzică politizarea acestui sistem.” 
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Domnul consilier Radu Nițu: „...păi nu, dar încercați...Și domnul Bîrsan 

bănuiesc că nu vă ține bine mintea, un singur an când nu vă duceați la nicio ședință, în 

rest ați fost tratați la modul cel mai egal, încă v-a dat și funcții domnule, vă spun eu, 

care nici nu le meritați.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier aveți 

propuneri?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dar dumneavoastră exagerați tot timpul.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier aveți 

propuneri?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamna președinte în virtutea 

regulamentului mi s-a pomenit numele și am dreptul la replică.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Nițu, dumneavoastră în afară de 

miștocăreală nu sunteți bun de nimic în consiliul ăsta local, sunteți exponentul bolșevic 

a ceea ce a rămas din partidul comunist. Deci domnule Nițu dumneavoastră ne țineți 

nouă cont la ce consilii de administrație mergem. Am fost la toate domnule Nițu și noi 

ne facem datoria cu toate că noi avem și alte responsabilități, ne facem datoria și ne 

ducem acolo unde ne-au trimis comisiile, da? 

Faptul că dumneavostră spuneți că directorii sunt de la PNL-USR și 

dumneavoastră nu mai aveți loc, scuzați-mă, nu știu dacă era cazul să vorbiți despre 

așa ceva. Deci în democrație votul contează, da? Și noi așa votăm cum ne dictează 

nouă conștiința. Faptul că un director sau altul câștigă concursul e fix problema lor și 

a comisiei respective. Dacă dumneavoastră insinuați altceva sunt organe abilitate, 

faceți reclamație și se pune ordine în toată treaba asta. Dar faptul că dumneavoastră 

sugerați așa ceva, ceea ce dumneavoastră ați făcut până acum de ani de zile, este 

ipocrizie totală, vă rog decență domnule.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, faceți propuneri, 

domnule consilier.„ 

Domnul consilier Radu Nițu: „Eu am fost în consiliul de administrație la școala 

9, ați mințit de n ori domnule să știți, dar habar n-aveți.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Bun, aveți propuneri? 

Grupul PSD aveți propuneri? Domnule consilier aveți propuneri? Vă rog, la proiectul 

29.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dar nu-l mai folosiți pe domnul Dumitru, 

colegul dumneavoastră?” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Eu v-am invitat să vă 

faceți...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da, am spus, doamnă am spus...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Aveți o propunere la 

proiectul 29?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da...ce 21?” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „29.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „29. Mocanu Georgian și Pristavu Viorica.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul Mocanu și 

doamna Pristavu. Pentru grupul...doamna viceprimar Dimitriu vă rog.” 
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Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc doamna președinte, 

voiam doar să fac o precizare și să..probabil domnul consilier Nițu pe care timpul la 

uitat în consiliul local și care din păcate a participat la mai multe examinări ale cadrelor 

didactice pentru funcția de director la Inspectoratul Școlar Județean, nu și-a dat seama 

sau nu a văzut că, consilierii locali care fac parte din această comisie, da este acceptată 

de limba română, domnule Nițu, dar probabil n-ați trecut pe la școală, este unul singur, 

comisia este formată din 5 membri. 2 cadre didactice de la școala sau unitatea de 

învățământ, un cadru universitar și o persoană de specialitate din cadrul ISJ-ului.  

Deci domnule consilier, afirmațiile dumneavoastră că noi ne punem directorii 

este pur politică și pur și simplu chiar vă caracterizează ca de obicei. Așadar nu este 

formată acea comisie din 5 consilieri PNL-USR Plus ca să poată influența poziționarea 

acelui director pe funcția respectivă, așadar măsurați-vă cuvintele. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier..” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamnă mai trebuie să spun ceva că s-a adresat 

mie, a folosit Radu Nițu, domnul Nițu, mă cheamă Radu Nițu.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Auziți doamna consilier sunteți...sunt la pensie 

și numai...știți cine moare de drum lung domnul, întrebați pe doamna profesoară Marcu 

că e lângă dumneavoastră.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă nu mai aveți alte 

dialoguri vă rog domnule consilier Dumitru propuneri.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulțumesc doamna președinte, PNL-

USR Plus propune pe doamna consilier Livia Marcu și supleant pe domnul Macovei 

Liviu, domnul consilier Macovei Liviu, mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Tehnic Auto 

„Traian Vuia” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog propuneri, grupul 

PSD?” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Noi n-am propus la comisie din cauză că știm 

că acolo e domnul Zîrnă, e mare administrator și e și doamna Balaban care e și director, 

cred că nici PNL-ul nu trebuie ca să nu influențeze alegerea directorului adjunct, zic 

eu, ar trebui de la USR dacă se oferă..Plus nu mai este, să știți că Plus nu mai este, e 

repet domnul Bîrsan acuma, deci nu mai există USR Plus doamna Dimitriu. Nu facem 

propuneri.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Deci grupul PSD nu are 

propuneri. Domnule consilier Dumitru?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna președinte, PNL-USR Plus îl 

propune pe domnul consilier Gheoca Cornel titular și pe dumneavoastră, Tătaru 

Alexandra supleant.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă nu mai sunt alte 

propuneri trecem mai departe.” 
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Se prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog propuneri, grupul 

PSD?” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Da, domnul consilier Ungureanu Daniel și 

doamna consilier Balaban Luminița.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „PNL-USR? 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna consilier Marcu Livia și 

subsemnatul Dumitru Victor supleant.” 

 

Se prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul de Artă 

„Gheorghe Tattarescu” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog propuneri, grupul 

PSD?” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Da, grupul PSD din consiliul local propune pe 

doamna fost inspector general, consilier actual, Ailincuței Lauriana și pe domnul 

Gongu Emanuel.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „PNL-USR? 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulțumesc doamna președinte, PNL-

USR Plus propune pe doamna viceprimar Dimitriu...”  

Domnul consilier Mocanu Georgian: „...și legea pentru nominalizarea unui 

consilier local a fost propusă de domnul ministru în 2021, PNL.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, mulțumesc domnul Mocanu și 

subsemnatul Dumitru Victor.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Bun, nominalizările fiind 

făcute rog secretariatul general să redacteze buletinele de vot, până atunci trecem la 

secțiunea a doua. Domnilor consilieri...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Celelalte două proiecte.” 

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

două proiecte în completare.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „A, scuzați, proiectele 

suplimentare așa este. ” 

 

Se prezintă punctul 1 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr.147 din 26.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
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”Creșterea performanței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Focșani”, 

cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. În online doamna consilier Balaban? 

Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu? Ok. Doamna consilier Pristavu?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?”  

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Cu 20 de voturi pentru, și-a exprimat domnul Nedelcu votul.” 

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, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 245 

 

Se prezintă punctul 2 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr.156/26 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu 

titlul ”Creșterea performanței energetice a cinematografului Unirea” și a 

cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa de investiții 2, Operațiunea B.2- 

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. În online domnul Nistoroiu? Pentru, dacă mâna ridicată înseamnă 

așa. Doamna Balaban? Nu vă auzim. Doamna consilier Pristavu?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?”  

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „ Cu 21 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, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

și acest proiect a fost aprobat devenind hotărârea nr. 246  

 

Trecem la secțiunea a doua unde este înscrisă adresa Direcției de Asistență 

Socială Focșani nr. 8390/29.07.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub 

nr. 76697/29.07.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de 

persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna iulie 2022; 

Este practic o informare din partea Direcției. Dacă sunt discuții? Nu sunt.  

La secțiunea a treia, diverse, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Doamna Livia 

Marcu. 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Bună ziua din nou, aș vrea să 

convenim astăzi pentru că urmează să înceapă un nou an școlar dacă ședințele vor fi 

tot în ziua de joi ca să știm să ne facem programul ulterior.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Așa s-a 

stabilit de la începutul funcționării consiliului local dacă stau eu bine să mă gândesc, 

pe acest mandat toate ședințele ordinare vor avea loc în ultima joi din lună.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Dacă s-ar putea și cele extraordinare 

pentru că vorbim despre un program.” 

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

vorbim despre extraordinare însăși definiția de extraordinară nu ține cont de zi, dacă 

sunt câteva urgențe..”  

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Da desigur.” 

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

fost unele proiecte urgente, dar există această posibilitate de a participa online și cred 

eu că putem apela în continuare, deși eu aș pleda acum pentru a fi prezent fizic măcar 

la ședințele ordinare dacă nu și la ședințele extraordinare, dar măcar la ședințele 

ordinare când știm exact când vor avea loc. Putem să ne facem în așa fel agenda fiecare 

cu mici excepții când e un concediu, când e o situație excepțională, dar în rest cred eu 

că ar trebui să convenim cu toții să nu mai uzităm de această posibilitate de a fi și 

online, pentru că vedeți că unii sunt online dar nu răspund la vot și așa mai departe, 

sunt întârzieri și așa mai departe.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Da, eu am vrut să ma asigur și dacă îi 

veți convinge și pe colegii dumneavoastră de partid să vină fizic cred că vom fi mai 

numeroși, ca de fiecare dată, noi încercăm să venim atunci când e caracter de 

urgență..da și ședințele ar dura într-adevăr mai puțin. Mulțumesc pentru asigurare, asta 

era intervenția mea.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Domnule primar în legătură cu 

prezența fizică sau online a consilierului local totul ține și de convocare și trebuie să 

schimbăm și regulamentul. Dacă convocăm ședințele ordinare fizic, cu prezență fizică, 
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să fim fizic și dacă avem ședințe extraordinare putem pune fizic sau online sau mixte. 

Totul ține de regulament. Noi cred că nu ne-am întâlnit în doi ani de mandat sau un an 

jumate cât a trecut cred că n-am fost 21 niciodată aici.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Din ce știu s-a modificat 

și codul administrativ...” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „..cred că o dată, dacă am fost. Deci 

aș avea rugămintea să discutăm regulamentul, să-l analizăm și propun să fim prezență 

fizică la ședințele ordinare și asta să facem din convocare pentru că convocarea o faceți 

cu prezență fizică și din păcate noi nu suntem toți fizic aici.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dacă îmi permiteți și mie o intervenție vă 

rog frumos.”  

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog domnule consilier 

Nedelcu.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Observ că sunteți foarte fizic prezenți. Ar 

fi indicat totuși să ne ascultați și pe noi când faceți aceste convocări astfel încât să 

cădem de acord cu toții ora, nu că nu puteți dumneavoastră, astăzi trebuia să fie la ora 

16, voi ați programat-o la ora 7,8 dimineața, 9, 10 și așa mai departe, de ce? De ce nu 

respectați ora? Ca după aceea să veniți să ne povestiți nouă moartea căprioarei în trei 

ape. Am o rugăminte, dacă tot sunteți așa de afectați și tot doriți să ne vedem împreună  

să țineți cont și de părerea noastră și în afară de asta, gândiți-vă că noi avem o ocupație, 

o parte din dumneavoastră nu au  ocupația aceea sau mă rog au ocupat-o abuziv      

printr-o fraudare la alegeri, dacă țineți minte...” 

        Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Domnul Nedelcu, vă rugăm să vă opriți un 

pic din afirmații din astea gratuite și nefondate, de douăzeci de ani dumneavoastră ați 

făcut numai numai ilegalități aici.” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Indicat ar fi să ne ascultați și pe noi, să ne 

ascultați doleanțele astfel încât dumneavoastră să nu mai fiți așa văduviți de prezența 

noastră. Mulțumesc! ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog, vreau să cedez 

dreptul la cuvânt. Doamna consilier Balaban.” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „O rugăminte aș avea și eu, fiind în 

învățământ, noi avem un program bine stabilit, un orar, dacă știm că în ziua de joi, la 

ora...deci ar trebui să stabilim și ora exact, nu o dată la zece, o dată la unsprezece sau  

o dată la șaptesprezece. Să fie stabilită ora pentru ședința ordinară și ziua am înțeles că 

rămâne joi dar și ora ar trebui respectată. Mulțumesc! ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Și aș prefera, dacă nu vă supărați, doamna 

Balaban și doamna președintă, că nu v-am cerut cuvântul, să fie după program, după 

ce omul termină cu munca, nu să chiulească de la muncă, da? ” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Sunt de acord domnul consilier 

Nedelcu.” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Așa mi se pare normal să fie, că în timpul 

programului suntem plătiți pentru orele prezente, nu să fugim de la muncă și să venim 

la ședințe.” 
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        Doamna consilier Balaban Luminița: „Așa a fost întotdeauna, după program. 

Mulțumesc!” 

        Domnul consilier Macovei Liviu George: „Domnule Nedelcu, îmi dați și mie 

cuvântul? Mă scuzați, să știți că și eu sunt de acord să le ținem toate după ora cinci, eu 

și dumneavoastră facem parte din mediul privat și să știți că fac mari eforturi ca să vin 

la ora paisprezece aici. Mie îmi covine să vin după ora cinci dar cred eu că cei 

care...aparatul de specialitate, nu cred că-i putem ține pe oameni tot timpul până la opt, 

nouă seara, din motivul ăsta am pus ședința și astăzi mai devreme și nu numai astăzi, 

special pentru a nu ajunge atât de târziu...uitați că suntem de la ora nouă jumătate aici 

și este ora două și încă nu am terminat, da? Eu nu am nicio problemă să vin și la zece 

seara, dar repet este vorba de prezența fizică, vă reamintesc că prezența on-line a fost 

adăugată de acum, de când a fost pandemie, până acum să știți că nu știu...eu așa știu 

că ați fost prezenți și nu a fost niciodată, deci haideți să stabilim joi, cum de fapt a și 

fost, joi...în ultima joi din lună, putem stabili și ora, mie îmi convine cel mai mult după 

ora șaisprezece dar nu cred că toți sunt de acord cu mine și bineînțeles ședințele 

extraordinare să fie on-line și fizic și mixte. Mulțumesc!” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamnelor și domnilor 

consilieri, eu vreau doar să vă reamintesc că orice convocare a ședinței ordinare este 

făcută de domnul primar. Domnul consilier Bîrsan. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „La presiunea dumneavoastră, a PNL-ului.” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc!” 

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

permiteți, domnul consilier! ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog, domnule primar!” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Mi s-a 

pronunțat numele și vreau să dau o replică, eu astăzi voiam să convoc ședința așa cum 

era firesc și normal la ora 16, însă la solicitarea grupului consilierilor PNL, pentru că 

au astăzi o activitate politică la Laguna, la ora 15, a solicitat să facem ședința de la ora 

11 și v-am respectat doleanța, de aceea am pus-o la ora 11, puteam să o pun foarte bine 

la ora 16, dar nu mai aveați cum să fiți prezenți și într-o parte și într-alta, asta-i viața. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ei blamează parangheliile dar se duc la 

paranghelii.” 

        Domnul consilier Macovei Liviu George: „Întotdeauna au fost la ora 14, nu 

există așa ceva. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul...vă rog frumos, dați-mi voie să 

vorbesc! Mulțumesc frumos! Stimați colegi, mulțumesc domnului primar că a luat act 

de cererea grupului parlamentar PNL-USR, un gest frumos din partea dânsului, 

dar...scuzați-mă...grupului de consilieri.” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ați ajuns parlamentari deja?” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu se știe, poate vom fi și parlamentari, dar 

domnul Nedelcu a intervenit tot în ideea asta, că dânsul știa ceva și a început dezbaterea 

acestui subiect tocmai pentru a băga bățul prin gard, cum se spune.” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnule, eu am pacienți programați, eu nu 

îmi bat joc de oameni, că bag bățul prin gard, dumneata poate bagi bătul prin gard.” 
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        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Din punctul meu de vedere domnule 

primar...domnule Nedelcu vă rog să mă lăsați să vorbesc, că nu v-am întrerupt.” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu, dar nici nu vorbiți prostii, nu vorbiți 

prostii la microfon că sunteți om bătrân.” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Deci domnule primar, încă o dată vă 

mulțumesc. În altă ordine de idei ceea ce privește convocarea orei, e bine ca și până 

acum să ne înțelegem, cum a spus și colegul, domnul Liviu Macovei, să ne gândim și 

la personalul Primăriei, că noi când începem la cinci, știm când începe dar nu știm când 

se termină, sunt și ei oameni, au și ei familii, au copii și mai ales cum domnul primar 

are obiceiul de ne mai cheamă așa de trei, patru ori pe lună, imaginați-vă ce se întâmplă. 

Pe de altă parte e un câștig al democrației, această pandemie ne-a învățat că putem 

profita și de alte oportunități vizavi de convocarea on-line, ceea ce este un avantaj, este 

legal dar ca orice lucru bun sigur mai sunt și persoane care mai bagă bățul prin gard, 

dar repet și închei, e bine să ne înțelegem cu toții și în ceea ce privește ora și în ceea ce 

privește proiectele și în ceea ce privește orice, orice lucru care se discută, în opinia 

mea, imposibil să nu aibă o rezolvare, dar trebuie discutat fără patimă, fără trimiteri 

politice, fără angoase personale și așa mai departe. Ca atare lucrurile, repet, bine ar fi 

să le discutăm și vom ajunge la o concluzie. Vă mulțumesc!” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Eu sunt în cauză, eu, eu... Domnul primar, 

după cum știți la discuția pe care am avut-o, m-ați întrebat și aproape de fiecare dată 

am discutat ora convocării, așa că nu văd  de ce faceți atâta caz pentru că noi avem un 

eveniment, cum de altfel și colegii noștri de la PSD... 

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

făcut niciun caz, doar am făcut o precizare. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „A fost...da, știu, mulțumim pentru reclamă, 

însă lucrurile ăstea trebuie să fie...că sunt situații, pentru că sunt situații când dânșii au 

ceva, dumneavoastră aveți altceva în program și nu puteți, adică nu cred că... ” 

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

s-a înțeles și vă garantez că de acum ca să nu fie niciun fel de discuție o să convoc 

ședința sâmbăta, de la ora 10, ca să fie toată lumea mulțumită, nu? Ca să fie toată lumea 

mulțumită și ne asigurăm un weekend liniștit. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Dar vreți să găsiți ușa biroului închisă, nu?” 

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

ușa biroului închisă, eu pot să o descui tot timpul. Eu mai am o problemă... ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Mai am și eu de citit.” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi 

voie mie doamna președintă pentru că mi-am luat dreptul la cuvânt.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Eu știu că...nu, nu v-am dat 

dreptul la cuvânt deocamdată.” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Ba da, mi-

ați dat dreptul.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Nu domnule primar, lăsați-

mă să citesc o adresă, după care știind că vorbiți cam mult vă las să terminați pe final 

ședință la capitolul diverse.” 
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        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, voiam 

să discutăm despre proiectul numărul 1 pe ordinea de zi, care a fost...nu a avut avizul 

și avem în sală două doamne care au așteptat să se termine ședința tocmai pentru a 

putea să discutăm acest lucru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă las să vorbiți, la 

proiectul numărul 1 vă las după ce citesc această adresă. Vă rog frumos să mă lăsați, 

20 de secunde durează, după care vă dau cuvântul.” 

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

vă trebuie, e bun.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Mulțumesc! Atât durează, 

o adresă adresată Consiliului Local al Municipiului Focșani, poate nu știu mulți dintre 

colegii noștri, vreau să-i dau citire, din partea Inspectoratului de Poliție al Județului 

Vrancea, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în interesul soluționării 

dosarului numărul 4226/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, în care 

se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă 

prevăzută și pedepsită de articolul 297, alineatul 1 Cod Penal, vă solicităm să ne 

comunicați în cel mai scurt timp dacă în perioada 2021-prezent, a fost depus la 

instituția dumneavoastră spre decontare vreun contract de asistență împreună cu 

documentul de plată al serviciilor, chitanță, încheiat cu avocat Nicolau Ilinca, având 

drept obiect redactare, motive de recurs și reprezetarea instituției dumneavoastră în 

faza de recurs a dosarului 886/91/2021 al Curții de Apel Galați. În caz afirmativ ne veți 

înainta documentul de efectuare a plății sau eventual de refuz a plății. Personal aș dori 

și eu acest răspuns să-mi parvină și dacă sunt discuții pe marginea acestei adrese. Vă 

rog doamna viceprimar Dimitriu! ” 

        Doamna viceprimar Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc doamna președinte! 

Această adresă venită de la Inspectoratul de Poliție Județean, mi se adresează în mod 

personal pentru că domnul primar are timp de plângeri penale în ceea ce mă privește 

dând...făcându-mi plângere penală pentru abuz în serviciu, referitor la mandatul în care 

am fost președintă de ședință șase luni consecutiv, în anul 2021 când dumnealui a 

blocat bugetul municipiului Focșani și în instanță am reușit să-l deblocăm și i-aș 

transmite doar atât, dacă dumnealui consideră că un întreg aparat de specialitate juridic 

din cadrul Primăriei Focșani merită să-l țină blocat pentru a face tot felul de plângeri 

penale, de întâmpinări la diverse procese împotriva grupului consilierilor PNL-USR-

PLUS, asta înseamnă clar că dumneavoastră nu știți care este rolul de primar. Și doi, 

v-aș sfătui mai degrabă să vă vedeți de cele două săptămâni, nici două săptămâni nu 

mai sunt până când începe școala și să rezolvați problema orașului care oricum este 

paralizat, gândiți-vă ce se va întâmpla peste două săptămâni. Cred că sunteți aici să 

faceți treabă pentru focșăneni, nu să luptați împotriva Consiliului Local, pentru că 

dumneavoastră nu aveți majoritatea pe care v-o doriți. Mulțumesc!”  

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnule primar dacă-mi permiteți, o simplă 

intervenție, lăsați-i pe PNL-iști, faceți orașul frumos și nu o să mai avem colegii ăștia 

toxici, nu o să avem colegii ăștia toxici încă o dată, într-un alt mandat, vedeți-vă 

dumneavoastră de treabă, faceți orașul ăsta frumos cum ar trebui, cum trebuie făcut 
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pentru că suntem cetățeni europeni și lăsați-i în pace pe acești consilieri care în afară 

de răutăți nu spun nimic altceva. Mulțumesc!” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnule consilier, vă 

adresați președintelui de ședință. Domnule primar, vă rog să vă exprimați cu privire la 

proiectul numărul 1. Domnule consilier Nedelcu...vă rog aparatul tehnic. Domnule 

primar, vă rog să vă exprimați cu privire la proiectul numărul 1. ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Aparatul tehnic este al primarului.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Nu e....domnule consilier 

Nedelcu.” 

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

vorba de o solicitare venită din partea Inspectoratului Județean de Poliție pentru o 

adresă simplă prin care trebuie să răspundem cu da sau nu, dacă a fost sau nu angajată 

de Consiliul Local doamna avocat Ilinca Nicolau. Asta este cu totul altceva. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „S-a răspuns? ” 

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

trebuie să v-o prezentăm dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți solicitați să 

răspundeți, nu noi, noi doar ne-am făcut datoria să v-o prezentăm, mai departe este 

problema dumneavoastră, a Consiliului Local să răspundeți Inspectoratului Județean 

de Poliție cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului.  

        Doi, nu are sens să intru în polemică cu doamna viceprimar pentru că doamna 

viceprimar ar trebui să știe că și dumneaei este viceprimar și ia niște bani tot din bugetul 

focșănenilor și nu are nicio atribuție, dar ar putea să meargă să-mi semnaleze dacă sunt 

probleme referitoare la începerea anului școlar, eu știu că am fost, am discutat cu 

majoritatea directorilor din unitățile de învățământ, am acordat de fiecare dată sprijin, 

ați văzut și astăzi în proiectul de rectificare de buget, am prezentat, am alocat sumele 

necesare solicitate de fiecare conducere a unității de învățământ pentru a putea să 

înceapă anul școlar 2022-2023 în cele mai bune condiții. Iar în cât privește lucrările o 

să avem grijă să avem posibilitatea ca toți elevii să ajungă la școală fără să aibă 

neplăceri chiar dacă se lucrează în oraș, fără eforturi din partea tuturor nu vom putea 

să avem un oraș european. Cât privește punctul numărul 1 pe ordinea de zi, de 

aprobarea a indicatorilor privind amenajarea acceselor în bariera Vrancei zona lotizată, 

așa s-a numit în vremea respectivă și așa o numim. Este vorba despre solicitarea mai 

multor cetățeni, la un moment dat Primăria municipiului Focșani, în temeiul Legii 10 

și Legii 18 de Fond Funciar a împroprietărit mai mulți moștenitori sau chiar proprietari 

direcți într-o zonă greu accesibilă prin lotizarea făcută la vremea respectivă, s-au 

propus inclusiv niște drumuri de acces care sunt în proprietatea și în administrarea 

municipiului Focșani, iar Direcția de Dezvoltare a primit banii necesari pentru  a realiza 

studiul de fezabilitate pentru a balasta măcar acele drumuri pentru a putea permite 

cetățenilor din zonă să aibă acces la loturile de teren pentru că așa este omenesc și 

firesc. S-a ajuns în această situație mai greu ce-i drept, am avut foarte multe solicitări 

din partea mai multor cetățeni și aici avem prezente două doamne care au fost și în 

audiențe la mine, de mai multe ori și le-am promis că ajungem și în această fază, avem 

și o solicitare din partea avocatului poporului, Biroul Teritorial Galați încă din 10 iunie 

înregistrat la avocatul poporului, 14 iunie înregistrat la noi la Primăria municipiului 

Focșani, prin care ne întreabă de ce nu s-au luat măsuri cu privire la acest aspect și iată 

că astăzi când am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect, în comisia de 
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specialitate nici măcar nu...v-ați abținut, nu ați dat aviz acestui... pe motive... nu vreau 

să le discut, nu mai vreau aici, aș vrea doar să le spuneți doamnelor care sunt, am înțeles 

că au fost mai multe persoane care au venit la ședință, dar din păcate dat fiind că s-a 

întârziat foarte mult cu ședința de comisii și nu s-a respectat ora de începere, ora 11, ci 

ora 12.15 a început ședința de astăzi, să le explicați dumnealor de ce nu sunteți de acord 

cu balastarea acestor căi de acces pentru a putea și dumnealor în cele din urmă să aibă 

posibilitatea să ajungă la loturile cu care au fost... loturile de teren cu care au fost 

împroprietăriți. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Dumitru. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulțumesc doamna președinte! În primul 

rând de la început trebuie să se înțeleagă că PNL-USR-PLUS nu se opune dezvoltării 

și nu se opune realizării accesului către acele proprietăți, numai că nu putem fi de acord 

cu un proiect de hotărâre făcut pe genunchi, incomplet, supraevaluat, pentru că vă las 

pe dumneavoastră, las presa, eu îl pot introduce și în eDevize, nu am toate datele 

necesare și o să vă demonstrez că acest proiect are valorile cel puțin duble, 

nemaivorbind de faptul...ca să vorbesc mai plastic, ne scărpinăm la urechea stângă cu 

mâna dreaptă. Există soluții, se vine din drumul național 2D și se merge 1 km pâna la 

acele proprietăți în condițiile în care am putea merge 1 m de la calea ferată, de unde se 

traversează calea ferată...nu, pentru că...și nemaivorbind de faptul că mă uit pe schița 

asta, se spune domnule nu este acces lângă calea ferată. Văd aici consemnat cu galben, 

lipit de amplasamentul căii ferate, se invocă, am vorbit în comisii...” 

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

propuneți, le propuneți cetățenilor să vină cu trenul la ei la proprietate.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu domnul primar, lăsăm bășcălia, 

discutăm serios... ” 

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

explicați-ne și nouă...unde vedeți dumneavoastră proprietate...” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Explicați-le și dumneavoastră cetățenilor de 

ce vreți să faceți un drum de un km din drumul 2D să vină până la proprietăți în 

condițiile în care ar putea să meargă 100 de metri. De ce nu le explicați cetățenilor? De 

ce nu le spuneți cetățenilor că ați făcut..?” 

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

consilier, este proprietate privată acolo, nu putem să trecem peste proprietatea privată 

a unui cetățean să le facem... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Argumentele...faceți proiecte acolo, faceți 

proiectele pe genunchi, nu ne puneți la dispoziție schițe, nu ne aduceți argumente, nu 

ne înștiințați cu nimic. ” 

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

solicitat? Le-ați solicitat? ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu domnule, aveți obligația dumneavoastră 

atunci când promovați un proiect de hotărâre, când sunteți inițiator să ne puneți la 

dispoziție toate argumentele, toate documentele, nu, dumneavoastră încercați să-l 

subtilizați, să-l strecurați, așa cum vă pricepeți dumneavoastră cel mai bine. ” 

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

consilier, dacă voiam să-l strecurăm nu-l puneam primul punct pe ordinea de zi.” 
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        Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, ați vrut să treacă repede, poate nu se 

prinde nimeni. Mulțumesc! ” 

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

am avut înțelegerea, v-am transmis încă cu trei zile înainte de a face convocarea,      v-

am transmis un draft al proiectelor de hotărâre și al convocării și tot în ideea conform 

înțelegerii, dacă sunt ceva nelămuriri să ne cereți lămuriri. Nu ați cerut nicio lămurire 

în acest sens, este vorba despre aprobarea unor indicatori tehnico economici, nu este 

vorba despre, ca să vă explicăm noi unde sunt poziționate acele drumuri, dacă 

dumneavoastră voiați să știți unde sunt acele drumuri poziționate puteați să solicitați și 

vi se puneau la dispoziție toate informațiile. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu ne-ați pus la dispoziție niciun 

amplasament, nu ați pus nicio informație. ” 

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

solicitat domnul consilier, ați făcut o mare bălăcăreală pe facebook și cam atât, nu ați 

făcut nimic altceva. ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Veniți cu niște proiecte de toată jena, alea 

nu sunt...trebuie să aduceți argumente, să vă susțineți prin documente propunerile de 

proiecte, nu aruncate așa pe sub masă...poate, să știți că noi spre deosebire de alți 

consilieri, noi PNL-USR-PLUS chiar citim mapa și chiar o dezbatem și chiar o 

analizăm și v-am demonstrat și astăzi că este un haos în derularea proiectelor pe fonduri 

europene în care mergeți cu copy paste. ”  

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

foarte bine că propuneți, dar vă rog să-mi spuneți și mie exact care este proprietatea 

municipalității pe care putem construi un drum mai scurt. Dacă dumneavoastră 

identificați alte proprietăți aveți posibilitatea să solicitați... și o să vă pună și cadastrul 

la dispoziție domeniul public... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Faceți propuneri de proiecte temeinice, bine 

fundamentate și în parametri, nu dublate, cum este acest proiect, nu dublate valorile. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier Bîrsan.” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna președinte! ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Dumneavoastră aveți noțiunea unor drumuri forestire probabil ...poți să faci un drum 

forestier, sau cum? Să-l faceți jumătate cu lemn, jumătate cu... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Îmi permiteți domnul primar? ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Drumurile forestiere care au un grad mai 

mare de dificultate de realizare, se realizează cu 25% din valoarea pe care 

dumneavoastră ați propus-o, 25% rețineți. ” 

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

este o propunere, nu o facem noi, o face un specialist propunerea respectivă. Este un 

contract încheiat cu un proiectant, proiectantul își asumă ceea ce spune în valorile 

respective, nu putem noi să spunem. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog, să dăm cuvântul 

domnului consilier.” 
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        Domnul consilier Dumitru Victor: „Dumneavoastră în calitate de ordonator 

principal de credite nu filtrați tot cee ce înseamnă...?” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Ce să faci? 

Ce să filtrez? Eu sunt specializat? ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Când vine cu o propunere aberantă, 

domnule i-l dau înapoi, nu i-l plătesc, am un contract, am niște clauze, am niște condiții, 

el trebuie să respecte.” 

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

sunt niște standarde de Cod în vigoare pe care trebuie să le respecte orice proiectant.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Sunt niște minime și maxime, 

dumneavoastră aveți grijă de banul public, de cheltuirea judicioasă a banului public, 

nu trebuie să acceptați propunerile maxime.” 

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

standard de Cod, ați auzit ce înseamnă? 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier Bîrsan 

dați întâietate doamnei? Bun, vă rog să vă prezentați, vă rog să vă prezentați că nu vă 

cunoaștem.” 

        Doamna Pleșa Gabriela: „Pleșa Gabriela sunt, din Focșani și am teren acolo, 

care nu am putut să fac băiatului casă și a făcut la Răstoaca, vă dați seama în ce situație 

suntem, noi plătim impozit câte două milioane și ceva... 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamnă, o întrebare. De 

când aveți terenul acela acolo?” 

        Doamna Pleșa Gabriela: „De cinci ani, de pe timpul domnului Bacinschi. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „De cinci ani, și timp de 

cinci ani nu s-a luat nicio măsură.” 

        Doamna Pleșa Gabriela: „Nu, de pe timpul domnului Bacinschi. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vedeți, v-ați dat singură 

răspunsul.” 

        Doamna Pleșa Gabriela: „Dar de ce vă legați de domnul primar? Pentru că 

dânsul nu are nicio vină. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul primar este primar 

din 2016.” 

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

am avut propunerile făcute în buget, le-ați respins, până la urmă s-a făcut contractarea 

lucrărilor de proiectare și acum când s-a finalizat proiectarea  nu sunteți de acord cu 

proiectul. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Nu a zis nimeni că nu se 

votează acest proiect.” 

        Doamna Pleșa Gabriela: „De ce domnii consilieri a trimis persoanele celelalte 

acasă, că rezolvă dânșii? ” 
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        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Cine a trimis?” 

        Doamna Pleșa Gabriela: „Dânsul și cu dânsul, a venit prin sală și a spus “duceți-

vă acasă că rezolvăm noi.” De ce? Am fost la domnul primar în audiență de atâtea ori.“  

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog să expuneți 

problema dumneavoastră până la capăt. ” 

        Doamna Pleșa Gabriela: „Dar fac scris și scriu peste tot, și la Antena 3, peste tot 

am să scriu ce nereguli sunt aici. Vă bateți joc de noi, vă bateți joc de noi, spuneți 

mereu că faceți, dânsul a promis că face...“ 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna...vă rog, cine 

sunteți? La microfon. ” 

        Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamnă, aveți utilități acolo? Apă, curent? 

Vreți drumuri înainte să tragă Primăria utilitățile, apa, canalul, electricitatea? Prioritar, 

părerea mea, ar trebui să avem apă, canal...doamnă sunt sătul de administrația 

dumneavoastră, am primit la adrese de la dumneavoastră, am primit personal adresă de 

la dumneavoastră să fac dovada că nu am apă și canal pe proprietatea mea. Sunteți 

penibilă.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnule Zîrnă, vă rog să 

o lăsați pe doamna. Vă rog doamnă, spuneți! La microfon. Doamna Pleșa, doamna 

Pleșa vă rog să o lăsați pe doamna cu care ați venit. Vă rog! ” 

        Doamna Dobre Ruxandra: „Doamna președintă, mă numesc Dobre Ruxandra, 

sunt cu o suprafață minimă, tot acolo la Pasarelă, din 2001 de când s-a făcut toată 

documentația am fost demolată din zona categoria A și mi s-a dat în zona categoria D. 

Am acceptat din neștiință fiind atunci...“ 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Cine era primar atunci 

doamnă? ” 

        Doamna Dobre Ruxandra: „Nu știu, nu îmi aduc aminte. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „În 2001.” 

        Doamna Dobre Ruxandra: „Bacinschi era. O altă problemă care ne ustură rău 

de tot. Azi am fost mai mulți membri ajunși aici pe hol, cineva din partea...nu prezint 

cu stare de răutate, membrii PNL, domnii...colegi ai dumneavoastră de alături au ieșit, 

dânșii amândoi, au ieșit și au spus la tot personalul să plecăm acasă că ne rezolvă.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog, problema 

concretă.” 

        Doamna Dobre Ruxandra: „Lăsați-mă să vorbesc, lăsați-mă să vă spun.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog, să o lăsăm pe 

doamna să vorbească.” 

        Doamna Dobre Ruxandra: „E o realitate cu ce mă exprim, nu avem opuneri sau 

ură sau dușmănie împotriva nici a oricărui partid, oricare ar fi la putere, la neputere, 

dar dați-ne ce este al nostru, dreptul la calea de acces, urmând după aceea restul de 

operațiuni apă, canal, ce mai trebuie în zonă. Suntem la o vârstă, am fost... dacă nu ați 



49 
 

făcut strada până acum....întâi faceți opunerea ca să se mai prelungească și să ajungem 

la doi metri în pământ. Asta cred că doriți, asta așteptați, dați-ne voie să putem trăi, e 

munca noastră și avem nevoie de acest teren pentru construcție. Am copii, sunt văduvă 

de la 37 de ani, am înfiat un copil aruncat într-o sacoșă și i-am crescut singură și copiii. 

Oare nu acolo ar fi fost bucățica aceea bună pentru acești copii sărmani, care eu cu 

stare sufletească am muncit așa cum se zice la țară și în patru labe am muncit și nu am 

furat și nu am jurat strâmb și nu am umblat cu ură împotriva nimănui. Am fost de acord 

cu starea sufletească, să putem trăi cu toții. Români suntem noi care ne opunem, unii 

celorlalți? De ce se opune PNL-ul și nu ne dă drumul, că avem și noi dreptul la 

fonduri...lăsați-mă vă rog. Vă rog, vă rog.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnule consilier Costea, 

vă rog să o lăsăm pe doamna să termine. Domnule consilier Costea.” 

        Doamna Dobre Ruxandra: „Vă rog, nu săriți la scandal, sunteți...nu vă bateți 

joc de noi, că suntem oameni de valoare, orice suflet, fiind PNL-ist, fiind USR-ist, fiind 

PDL-ist sau comunist, suntem oameni, haideți să ne înțelegem într-o bună dreptate și 

sinceritate. Pentru ce săriți cu gura la mine? Dumneavoastră știți câți ani am eu? Știți 

de câți ani plâng de colo colo, de munca a 2 palme cinstite, știți? Nu știți...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamnă dacă îmi permiteți, vă rog 

frumos...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Dumitru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Noi vă înțelegem. Suntem alături de 

dumneavoastră, atât de dumneavoastră cât și de toți cetățenii care sunt și au proprietăți 

acolo, numai că ceea ce propunem  noi este  și în interesul dumneavoastră, ceea ce v-a 

propus domnul Primar este, încă o dată vă spun, o soluție ocolitoare. Noi nu putem fi 

de acord, vă înțelegem și sunteți îndreptățiți și suntem sufletește, cum vreți 

dumneavoastră, suntem alături de dumneavoastră și atât cât putem noi, o să vă 

sprijinim, numai că domniile voastre sunteți manipulați, sunteți folosiți pentru a rezolva 

alte interese, se folosește,  știți cum, sunteți scuturi umane pentru interese...” 

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

penibil domnule…” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Ăsta este adevărul.” 

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

adevăr. Dăm posibilitatea unor cetățeni să construiască…” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Vă manipulează...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Păstrați ordinea în sală...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Vă manipulează și se acționează  ca pe 

vremea PCR-ului, se pune presiune pe Consiliul Local pentru a vota ceea ce dorește 

dânsul...” 

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

plângere penală pentru afirmațiile pe care le-ați făcut.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Chiar vă rog frumos.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Vă rog să 

se consemneze acest aspect în procesul-verbal, sunteți penibil. Veniți și demonstrați 

dumneavoastră unde sunt. Doamnă dacă îmi permiteți puțin, o secundă, dacă îmi 

permiteți, că de acum chiar se depășește orice limită a bunului simț și a culturii și  a 

respectului, dacă îmi permiteți puțin.” 

O cetățeană: „...cu ambulanța...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog să păstrați liniștea 

în sală. Vă rog doamnă să vă liniștiți, vă rog să luați loc...” 

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

să vă liniștiți, că eu o să pledez pentru problemele pe care le aveți...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Am înțeles aspectele pe 

care le-ați ...” 

O cetățeană: „....Uniunea Europeană...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog frumos, am 

înțeles, e vorba de o perioadă foarte lungă de timp în care nu s-a rezolvat nimic și acum, 

acum cu nerăbdare veniți să cereți ceva consilierilor care nu sunt lămuriți.” 

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

adevărat, vă contrazic, doamna viceprimar, nu este adevărat, este o problemă foarte 

veche...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „E veche, asta am spus.” 

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

așteptat, pentru că noi nu am avut o cale de acces pe unde să ajungem la terenurile 

respective...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „De ce trebuie să o 

rezolvăm într-o oră?” 

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

dați voie să vă explic. Domnule consilier...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „...să ia loc doamna. Vă 

rog să luați loc.” 

O cetățeană: „Când terminăm cu această contrazicere...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă reamintesc că...” 

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

O cetățeană: „Când intrăm de drept în posesie?” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier  a spus 

că trebuie să reanalizăm această situație, vă rog...” 

O cetățeană: „Nu avem nimic cu nimeni, ne-am certat, am făcut...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Trebuie să înțelegeți că noi am propus o 

soluție care este mai bună pentru dumneavoastră...” 

O cetățeană: „...ba chiar am pus presiune pe...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „...o soluție mai bună, noi nu ne opunem 

acestui proiect, ci vrem ca acest proiect să fie făcut în termenii cei mai buni, deci nu 

asta...” 

O cetățeană: „...ba da...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mai avem o procedură de 

vot secret, vă rog frumos să vă liniștiți, că nu este...” 

O cetățeană: „Nu se mai poate, nu ...” 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog frumos să vă 

liniștiți, terenurile nu vi le ia nimeni și această cale de acces va fi rezolvată, nu se poate 

de azi pe mâine, după ce ne vom lămuri, vom aproba...” 

O cetățeană: „...avem....de la Uniunea Europeană aprobate și pentru...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog să vă liniștiți, că 

nu vă ia nimeni, nu pleacă nimeni cu proprietatea dumneavoastră, avem, mai avem de 

votat niște proiecte și pierdem vremea aici...” 

O cetățeană: „Pierdem vremea...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Pierdem vremea cu o 

discuție care va avea o finalitate pozitivă. Vă rog frumos, deci proiectul va fi votat într-

o altă ședință, atât vă pot spune. Domnule consilier Bîrsan...” 

O cetățeană: „...cârpe...nu se mai poate...” 

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

mi voie. Domnule consilier eram la rând, așteptam să termine doamna, vă rog 

frumos...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar dar v-am mai dat o dată...” 

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

înainte de domnul Bîrsan sau nu...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „A fost înainte, domnul 

Bîrsan...„ 

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

vorbească.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „V-am dat cuvântul și dumneavoastră în mai 

multe rânduri, vă rog frumos. Domnilor, colegi, domnule Primar, nu procedați corect 

absolut deloc aducând niște doamne în vârstă aici, să pună presiune, exact cum spunea 

și domnul Victor Dumitru, scuturi umane, nu se procedează așa și nu e corect, deci în 

ordine, s-o luăm în ordine, da? Prima dată, proiectul  acesta este o caricatură de proiect, 

doamna secretar, noi am discutat de atâtea ori, nu râdeți doamnă, de atâtea ori am 

discutat, puneți doamnă planurile la proiecte, de câte ori am spus și v-am rugat, ați pus 

proiectul ca vai mama lui. Ăla este un proiect pe care noi să-l judecăm și să-l votăm. O 

caricatură de proiect, nicio schiță, unde a fost, cine-s vecinii ș.a.m.d. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Verificați un pic cine a avizat acest proiect....ba da, uitați-vă...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu mă interesează cine a avizat, doamnă, în 

momentul când ajunge la mapă, el trebuie să aibă tot ce trebuie, am spus de o sută de 

mii de ori.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnule consilier ați spus, este un proiect de hotărâre privind aprobarea unor 

indicatori la care...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamnă ați pus dumneavoastră vreun plan 

acolo?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Nu ați cerut niciodată planuri la genul ăsta de proiecte...„ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamnă...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Unu la mână, doi la mână...” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Ba am cerut doamnă, doamnă nu vă faceți 

că plouă. Deci de fiecare dată când e vorba de un teren, de o stradă, de orice, puneți 

doamnă, planuri, planuri cadastrale, planuri pe care le aveți, planuri de situare în zonă, 

nu vă faceți că plouă, că am discutat de atâtea ori...„ 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„O să discut problema cu colegii mei și...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi discutați doamnă, că de o sută de mii de 

ori...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„...și sunt convinsă că putem pune toate documentele din primărie...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...toate documentele, eu credeam că am 

vorbit românește...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Dumneavoastră tot n-o să  vreți să verificați, dar e problema dumneavoastră...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamnă am spus de o sută de mii de ori, nu 

vă faceți că plouă. Toate planurile, tot ce este proiect pe ordinea de zi, să conțină schițe 

și planuri, ce dracu, Doamne iartă-mă e greu de înțeles? Cum Dumnezeu poți să te uiți 

pe un teren............ cum noi ne-am uitat unde or fi terenurile astea, ce or fi cu ele, pentru 

că nu ați pus și sunt convins că nu ați pus intenționat, doamnă...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„La indicatori......schițe...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Intenționat n-ați pus. Da, bun, este punctul 

dumneavoastră de vedere...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Este problema dumneavoastră...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Deci asta e una. A 2-a chestiune, proiectanții, 

dăm vina mereu pe proiectanți, au greșit, au făcut, domnule Primar eu   v-am mai spus 

o dată, dați-mi un singur exemplu, când ați taxat un proiectant pentru greșeli. M-am 

săturat de greșelile proiectanților. Păi stați așa, un pic, dăm vina în fundul cuiva când 

nu este aici de față, da, dați-mi și mie exemplu, băi uite ăsta a fost taxat că a greșit. Nu, 

tot timpul dăm vina pe...” 

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

greșit, domnule consilier?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Bun...” 

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

greșit, că a aplicat niște standarde de cost și a ajuns la sumele astea?„ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Pimar...” 

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

în piață, sunteți om de afaceri, da, cu cât cumpărați acum balastul, îl mai cumpărați, 

când faceți un branșament, îl mai cumpărați cu prețul de acum 2 ani? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Știu ce înseamnă asta. Bun, încă o problemă, 

păi dacă ar veni toată lumea care are terenuri utilizate sau date în posesie, să le facem 

noi drumuri, din banii cetățenilor, e Ok, doamnă?” 

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

obligați, pentru că este drumul nostru, este în administrarea noastră, domnule...” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar faceți-le drumuri, dar cu 

celelalte drumuri care sunt în Focșaniul ăsta ce facem?” 

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

lucrăm și pe alea. A zis mai devreme, doamna viceprimar mă certa că...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „....hai să nu divagăm, vă rog frumos, haideți 

să...” 

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

lucrăm sau să nu lucrăm în Focșani...păi despre ce vorbim...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Haideți să nu divagăm, să rămânem la 

subiect. Sunt persoane care de 20 de ani, de 30 de ani stau în noroaie ș.a.m.d și acum 

aducem...” 

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

stau, dați-mi un exemplu care stă astăzi în noroi...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „O să vă dau, domnule Primar...” 

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

acum, pe loc, acum pe loc dați-mi un exemplu...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Și vă duc acolo, domnule Primar...” 

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

acolo prin noroi...cineva care merge prin noroi...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „......stau în noroi, nu e prelungită strada 

ș.a.m.d. Știm bine ce e acolo...” 

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

dacă s-a dezvoltat eu nu sunt obligat să mă duc să-i fac celui care își face el de 

bunăvoie...„ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „....domnule Primar, dacă s-a dezvoltat 

cetățeanul de la Mîndrești, nu e egal cu cetățeanul de la Focșani?” 

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

pentru că acolo eu nu am cale de acces...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Ei nu. Deci eu v-am spus...” 

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

cale de acces...proprietate, faceți diferența între proprietatea publică......proprietatea 

privată...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu trebuie să favorizăm...” 

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

nu mă duc să-i fac pe un drum privat să îi fac terenul......” 

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

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„......drumurile noastre ale primăriei.....” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar....” 

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

acești oameni nu au pe unde să ajungă. Degeaba...„ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „.....de ce nu spuneți dumneavoastră, greșeala 

care a fost...” 

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

poate face o cale de acces, n-avem pe unde...” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Greșeala a fost de prima dată, doamnelor li 

s-a dat acolo, au avut proprietăți în Focșani și li s-a dat la dracu în praznic, în marginea 

Focșaniului, pentru că  șpăgarii au dat terenurile altora...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„....domnule haideți să nu facem niște afirmații nefondate. Eu nu cunosc, eu când am 

venit aici, terenurile erau date în proprietate.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar...” 

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

stat 5 ani de zile după un cetățean care să-mi permită să pot să am și eu o cale de acces 

din DN2 D, către aceste drumuri, 5 ani de zile am stat, am făcut o așezare a cărților 

funciare pentru acest drum care vine din 2D, aici era un gard, aici am vorbit cu 

cetățeanul respectiv și am făcut o așezare a cărților funciare, în așa fel încât să am 

posibilitatea să ajungem dintr-un drum public, către aceste drumuri. Iar ceea ce propune 

domnul Dumitru este în necunoștință de cauză. Aici nu există posibilitatea de a veni 

din șoseaua Vrancei, că am studiat și acest aspect, nu avem niciun teren proprietatea 

publică pe care să construim drumuri, nu cred că ar vrea.....” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule primar l-ați studiați 

dumneavoastră, dar nu noi...” 

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

domnule, sunteți specialist și în cadastru să înțeleg, bine.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule primar nu am știut nimic...” 

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

întreb altceva. Dacă dumneavoastră ați avea aici un lot de teren, unde să aveți o casă 

sau să aveți ceva, o activitate, ați fi de acord să cedați bucata aia de teren, ca să aibă  

alți cetățeni pe drum public acces către laturile respective. Nu cred, să vă dau un 

exemplu, domnul Ion Ștefan nici acum nu ne dă voie......stația de epurare...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dacă...Domnule primar vă înșelați...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Haideți să tragem niște 

concluzii să putem...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „......m-ați întrebat pe mine....și am terminat. 

Noi trebuie să vedem. Domnule Primar, noi trebuie să vedem........nu vedem pădurea 

de ....” 

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

asta este vorba. De asta n-am putut să facem mai devreme, pentru că noi nu am avut 

drumul de acces, dintr-o cale de acces publică. Rețineți, noi am așteptat din 2017 până 

în 2020, s-a finalizat această procedură de reașezare a cărților funciare...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar, mă iertați.....aveți 

dumneavoastră un lot acolo?” 

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

am niciun lot acolo și nici nu mă interesează...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Discutați așa un pic mai calm.” 

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

că sunt eu acuzat eu că nu am făcut...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu sunteți acuzat. Domnule Primar...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Eu am 

făcut tot ceea ce mi-a stat în putință, în limita legalității. Dacă dumneavoastră aveți altă 

soluție, vă aștept să veniți cu ea...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „O căutăm și o găsim...”  

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, haideți să 

încheiem. Domnule consilier Bîrsan haideți să încheiem, să putem să votăm cele 5 

proiecte rămase. Tragem o concluzie, liniștim cetățenii din zonă, domnule consilier 

Dumitru, vă rog.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Domnul Bacinschi, cu Oprișan au loturi 

acolo.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul Bacinschi și 

Oprișan. Dați-i microfonul doamnei. Mai aveți ceva de spus, doamnă?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar și eu care mă gândeam că 

aveți dumneavoastră lot, dar dacă are Oprișan și Bacinschi, se schimbă problema.” 

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

anume?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mă gândeam că aveți dumneavoastră un lot 

acolo, dacă are domnul Bacinschi și domnul Oprișan...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „........luați microfonul că 

nu vă auzim...” 

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

la dispoziție planul parcelar și să-mi spuneți mie unde scrie, Bacinschi sau Oprișan 

acolo. Ce tot vorbiți prostii.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog doamnă...Doamna 

Pleșa vă rog să-mi spuneți...” 

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

în posesie pe oamenii, Bacinschi sau Oprișan, nu că au Bacinschi și Oprișan terenuri, 

înțelegeți ce ați spus. Bacinschi și Oprișan i-au pus în posesie pe oameni acolo, nu că 

are Bacinschi și Oprișan...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna Pleșa vă rog să 

vorbiți la microfon, vorbiți la microfon, deschideți-l, spuneți. Nu se aude, nu se aude, 

nu se aude, vă rog...” 

O cetățeană: „Domnul Oprișan are acolo făcut foarte frumos ceva și...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Deci domnul Oprișan are 

ceva foarte frumos făcut acolo...” 

O cetățeană: „Mai încolo oleacă...” 

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

acces din strada Vrancei, e altceva, e vorba de Gama Verde care are acces din strada 

Vrancei. Ce treabă are cu...” 

O cetățeană: „Ați spus dumneavoastră, că ați spus că aveți dumneavoastră teren 

acolo...” 

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

teren acolo?” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Are și domnul Misăilă 

teren acolo. Deci am descoperit niște oameni politici cu terenuri în zonă...” 

O cetățeană: „Așa este...” 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Deci încă o dată, vă rog 

haideți să încheiem și noi asigurăm cetățenii aflați în sală, că vom găsi o soluție 

favorabilă pentru dumnealor, vom reanaliza acest proiect...” 

O cetățeană: „.......are el și acuma spune de altele...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vom reanaliza acest 

proiect, m-ați auzit, vom reanaliza acest proiect și consilierii vor fi de partea 

dumneavoastră, după ce ne vom lămuri cu acești indicatori supraevaluați. Deci ați 

așteptat foarte mulți ani, deci nu cred că este un capăt de țară să mai așteptăm foarte 

puțin, maxim o lună, până când la următoarea ședință, ne vom lămuri. Să fiți sănătoase 

și să ne vedem, o să avem niște documente suplimentare...” 

O cetățeană: „Mai așteptăm...” 

O cetățeană: „...să fie cuvânt, să nu ne mai urâm între noi și să ne unim, suntem 

români...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Să fie cu sănătate și 

noroc. Bun, dacă nu mai sunt alte discuții pe marginea acestui proiect...” 

O cetățeană: „...calea de acces și apoi restul de...nu întâi se pune acoperișul și 

apoi...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Va fi  o cale de acces. Vă 

mulțumim frumos pentru răbdare. Dacă nu mai sunt discuții pe marginea acestui 

subiect, vă rog, rog comisia de numărare a voturilor să preia buletinele de vot și 

procesele-verbale și consilierii...” 

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

consilier, doamna viceprimar eu vreau o singură întrebare să-i adresez domnului 

consilier Dumitru Victor, dacă a făcut calcul să vadă și dumnealui cât costă un metru, 

da un metru liniar de drum, cu un carosabil de minim 3,5 m, dar sunt și lățimi de 6 m, 

cu rigole, da, să vedem dacă  Consiliul Județean face o reabilitare a drumurilor județene 

de piatră, cu valoarea de 944 lei, cât este propus aici pe metrul liniar. Haideți să vedem 

dacă puteți să faceți dumneavoastră cu 944 lei...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnule Primar, noi discutăm nu de 

Consiliul Județean, discutăm de Consiliul Local...” 

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

că sunt sumele exorbitante, dar ați făcut un calcul să vedeți lungimea drumurilor, că-i 

aproape un kilometru jumătate...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Da, un kilometru jumătate, 12 miliarde...” 

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

astea sunt prețurile din piață acum, ce putem să facem? Faceți dumneavoastră un drum, 

faceți un drum de la zero. 

Domnul consilier Victor Dumitru: „M-ați întrebat despre drumurile forestiere, 

v-am spus, standardele de la...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„...drumurile forestiere nu au fundație de piatră.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Ba da...” 

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

fundație de piatră...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Capacitatea portantă a drumurilor 

forestiere este ca și cea...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Fundație 

de balast, fundație de...și umplutură de argilă...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „....un drum forestier construit de la 0 are 

costuri, cel puțin la jumătate față de ceea ce ați spus dumneavoastră...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Ne vom opri, vă rog 

domnule...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „....centimetri are vreodată drum forestier, 

fundație făcută...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „În afara ședinței vă puteți 

lămuri. Vă rog frumos să, haideți să încheiem subiectul și să începem să votăm cele 5 

proiecte cu vot secret, rog comisia de numărare a voturilor să preia buletinele și 

procesele-verbale. Pauză pentru vot.” 

 

PAUZĂ 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Am reluat ședința, dau 

citire proiectul 28 pentru  a afla rezultatul votului.” 

 

Se prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARKING Focșani S.A.;                                                          

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, domnule Cristian 

Zîrnă.” 

Domnul consilier ZîDrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele, s-au tipărit un număr de 16 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

16 buletine de vot, rezultatul votului este următorul: 

Domnul Gongu Emanuel  12 Pentru   3 Împotrivă        1 Nul 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? În sală toată lumea este ”Pentru”. În online, domnul consilier 

Nedelcu? Doamna consilier Pristavu?” 

Domnul consilier Pristavu Viorica: „Pentru” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea? Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Deci acum nu mai este în sală doamna Dimitriu.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Nu mai este doamna 

Dimitriu.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Avem 15 în sală, cu 12 ”Pentru” procesul-verbal, proiectul...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Cu 12 voturi ”Pentru” 

proiectul a fost aprobat.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„În sală.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „În sală, da.” 

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

Drumea Alina-Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 
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Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel. 

Proiectul nr. 28 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 247 

 

Se prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Adrian 

Păunescu” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele, s-au tipărit un număr de 16 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

16 buletine de vot, rezultatul votului este: 

Doamna Marcu Livia Silvia  membru titular  11 voturi Pentru  4 Împotrivă  1 

Nul 

Domnul Macovei Liviu George membru supleant 11 Pentru 4 Împotrivă 1 vot 

Nul 

Domnul Mocanu Georgian Cristinel membru titular 4 Pentru 11 Împotrivă 1 Nul 

Doamna Pristavu Viorica membru supleant  4 Pentru  11 Împotrivă  1 Nul 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Se abține cineva? Este cineva Împotrivă?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Ca și celălalt, 15 ”Pentru”.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „15 voturi ”Pentru”.” 

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

Drumea Alina-Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel. 

Proiectul nr. 29 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 248 

 

Se prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Tehnic Auto 

„Traian Vuia” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, domnule consilier 

Zîrnă.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor votului  s-au constatat 

următoarele, s-au tipărit un număr de 16 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

16 buletine de vot, rezultatul votului este următorul: 

Domnul Gheoca Corneliu Dumitru  membru titular  14 Pentru  2 Împotrivă 
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Doamna Tătaru Alexandra  membru supleant  14 Pentru  2 Împotrivă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Se abține cineva? Este cineva Împotrivă? Cu 15 voturi ”Pentru” 

proiectul a fost aprobat.” 

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

Drumea Alina-Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel. 

Proiectul nr. 30 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 249 

 

Se prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, domnule consilier 

Zîrnă.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele, s-au tipărit un număr de 16 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

16 buletine de vot, rezultatul votului este: 

Doamna Marcu Livia Silvia  membru titular  13 Pentru  3 Împotrivă 0 Nule 

Domnul Dumitru Victor membru supleant     13 Pentru  3 Împotrivă 0 Nule 

Domnul Ungureanu Daniel membru titular    2 Pentru 13 Împotrivă 1 Nul 

Doamna Balaban Elena Luminița membru supleant    3 Pentru 13 Împotrivă 

 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria a intrat în sală.  

 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Se abține cineva? Este cineva Împotrivă? Cu 16 voturi ”Pentru” 

proiectul a fost aprobat.” 

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

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu 

Emanuel. 

Proiectul nr. 31 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 250 

 

Se prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani și a 

unui membru supleant care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Liceul de Artă „Gheorghe 

Tattarescu” Focșani, sesiunea iunie-octombrie 2022; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, domnule consilier 

Zîrnă.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Stați așa. În urma verificărilor s-au 

constatat următoarele, s-au tipărit un număr de 16 buletine de vot, s-au repartizat un 

număr de 16 buletine de vot, rezultatul votului este următorul: 

Doamna Ailincuței Lauriana  membru titular   5 Pentru   11 Împotrivă 

Domnul Gongu Emanuel  membru supleant     4 Pentru   12 Împotrivă 

Doamna Dimitriu Ana-Maria  membru titular  12 Pentru   4 Împotrivă 

Domnul Dumitru Victor  membru supleant      11 Pentru   5 Împotrivă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Se abține cineva? Este cineva Împotrivă? Cu 16 voturi ”Pentru” 

proiectul 32 a fost aprobat.” 

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

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu 

Emanuel. 

Proiectul nr. 32 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 251 

 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă nu mai sunt alte 

discuții, declar ședința închisă.” 
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