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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 

28.07.2022 

 

 

     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; a participat online 

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Carmen Grosu – director Direcția Economică; 

 d-na Simona Poieană – șef Serviciul buget-contabilitate; 

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

 d-na Alina Iordăchescu – șef serviciu resurse umane, managementul calității; 

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

termoficare, Etapa a II-a”; 

 d-nul Adrian Măgdălin - șef Serviciul Investiții; 

 d-nul Dan Cazaciuc – inspector Serviciul proiecte; 

 d-nul George Daniel Păduraru Coban – şef Serviciul strategie şi dezvoltare urbană; 

 d-na Paula Mândru – inspector Administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

 d-nul Grigoraș Dan – șef birou presă, relații externe, evenimente culturale și 

sportive; 

 d-nul Bogdan Bratu – director Drecția managementul proiectelor și investițiilor; 

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

 d-na Mirela Bernovici – director Direcția de Asistență Socială Focșani; 

 d-nul Cosmin Simion –  Direcția de Dezvoltare Servicii Publice; 

 d-nul Vladimir Dușinschi – director S.C. Administrația Piețelor S.A. Focșani; 

 d-na Nicoleta Matei – contabil șef Serviciul Public Creșe; 

 d-nul Dorian Alecsandrescu  – director Poliţia Locală a municipiului Focşani; 

 d-na Nina Deşliu – contabil şef Poliţia Locală a municipiului Focşani; 

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

 d-nul Adrian Vulpoiu – director SC CUP Salubritate S.A.; 

 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 

 d-na Veronica Ștefan – contabil SPCLEP; 

 d-nul Ionuț Drilia – director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia; 

 d-na Camelia Guguianu – director S.C PARKING S.A. 
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Proiectele ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului: 

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 

2020-2024, cu modificările și completările ulterioare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

obiectivul de investiție „Rețea hidranți exteriori la Grădinița nr. 16”, Municipiul 

Focșani, Județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

obiectivul de investiție „Racordare la rețeaua electrică a locului de consum 

permanent Cameră centrală” la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

obiectivul de investiție „Amenajare interioară, dotări și racordare la utilități PT 46 

Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 147 din 26.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea 

performanței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe semestrul I 2022, detaliate pe 

secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului 

Focșani pe anul 2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 165/2020 privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Focșani, cabinetul 

primarului și viceprimarii Municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 5 ani 

către Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” Focșani a imobilului „Cinematograf 

Unirea”, situat în Focșani, str. Republicii nr. 18, Județul Vrancea, în vederea 

desfășurării activităților specifice;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

90/31.03.2022 privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului 

Român și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de 

Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în 

domeniul public al Municipiului Focșani, a imobilului situat în Municipiul Focșani, 

str. Cuza-Vodă nr.56, înscris în Cartea Funciară nr. 65788;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de 

uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 43,00 mp. (43,00 m x 1,00 m) 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T185, P9833, 9892, 9893, 

către ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea realizării 

lucrării „Extindere rețea și racord gaze naturale presiune redusă+PRM” la imobilul 

situat în Focșani, str. Plantelor nr. 23 bis, proprietatea domnului Stoica Victor-

Valentin;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață totală de 5,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 26A, județul 

Vrancea, T57, P3573 înscris în CF70485, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către SC IONI TEHNIDENT SRL; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață totală de 18,00 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 33, 

județul Vrancea, T148, P7554, P7555 înscris în CF70231 și CF70239, ce aparține 

domeniului privat al Municipiului Focșani, către SC ELSIMA CONF SRL; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață totală de 99,00 mp. situat în Focșani, str. Aleea 1 Iunie (adiacent PT9), 

județul Vrancea, T205, P11238 înscris în CF66959, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către doamna Bogdan Maria; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață totală de 28,00 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 16, 

județul Vrancea, T110, P5778 înscris în CF53102, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către doamna Bogdan Maria; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață totală de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 26, județul Vrancea, 

T193, P10651 înscris în CF59238 și CF24261, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către domnii Nicolae George Gabriel și Nicolae Corina; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de 

uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 93,00 mp. (93,00 m x 1,00 m) 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T7, către ENGIE ROMÂNIA 

SA – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea realizării lucrării „Extindere conductă 
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și branșament gaze naturale+PRM” la imobilul situat în Focșani, str. Mărășești nr. 

87, proprietatea SC SPORT MATISEB EXPRES SRL;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. 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 

SECȚIUNEA a II-a  

1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 7622/07.07.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 68869/07.07.2022 privind efectuarea orelor de 

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

pe luna iunie 2022; 

2. raportul privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap în semestrul I – 2022, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă 

încheiat cu Direcția de Asistență Socială Focșani; 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Mulțumesc! Bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al 

municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 28.07.2022. Vă aduc la cunoștință 

că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 589 din 22.07.2022, 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 consilierilor locali care 

participă astăzi la ședință. 

 Doamna Ailincuței Lauriana?” 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Bună ziua. Prezent”. 

          Bună ziua. Doamna Balaban Luminița?” 

 Doamna consilier Balaban Luminița „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Domnul Bîrsan Costel?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Sărut-mâna. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Bună ziua. Doamna Dimitriu Ana-Maria? 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Bună ziua. Prezent”. 

Bună ziua. Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Bună ziua. Prezent”. 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Bună ziua tuturor. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Bună ziua. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Sărut-mâna. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Nistoroiu Alexandru? 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „Bună ziua. Prezent”. 

Bună ziua. Doamna Pristavu Viorica?” 

Doamna consilier Pristavu Viorica „Bună ziua. Prezent.” 

Bună ziua. Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Sărut-mâna. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Bună ziua. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Bună ziua. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Bună ziua. Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Bună ziua. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Bună ziua. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„ Constat că în sală sunt prezenți 18 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. 

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

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

astăzi, sunt însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de avizele 

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

Vă supun la vot  procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data 

de 30.06.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt. Supun la 

vot procesul verbal, cine este „pentru”? Domnii consilieri din sală sunt „pentru” 

Domnul Mocanu este „pentru”. 

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Mulțumesc! Doamna Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Mulțumesc! Cu 21 voturi „pentru” procesul verbal a fost aprobat. 

Vă supun la vot  procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 

data de 5.07.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu sunt, 

supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? 5 iulie, nu următorul. Sunteți „pentru”, 

în sală toată lumea „pentru”. Domnul Mocanu este „pentru”. 

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Mulțumesc! Doamna Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

Cu 21 voturi „pentru” procesul verbal a fost aprobat.  

Vă supun la vot  procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 

data de 20.07.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra „Eu nu particip la vot.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Tătaru nu participă la vot.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra „Am fost în concediu, 

domnule consilier și vă rog frumos să vă abțineți.” 

Domnul consilier Radu Nițu „Ce să mă abțin, doamnă, stați un pic...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Supun la vot procesul verbal...” 

Domnul consilier Radu Nițu „Dar nu v-am întrebat pe dumneavoastră...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra „Doamna secretar vă poate 

confirma că am fost în concediu.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Deci supun la vot, da avem 20 de participări la vot. Supun la vot. Cine este „pentru”? 

În sală 7 voturi ”pentru”. Împotrivă, abțineri? Neparticipări la vot? Păi spuneți. Așa, 

domnul Mocanu a votat ”pentru”. 

 Doamna Drumea?” 
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Domnul consilier Dumitru Victor „Nu am fost prezenți.” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Abținere”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Mulțumesc! Doamna Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel. 

În sală nu au participat la vot următorii domni consilieri: Bîrsan Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Cu 9 voturi ”pentru”, următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 11 neparticipări la vot, următorii 

domni consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și o abținere din partea doamnei consilier 

Drumea Alina-Ramona procesul verbal nu a fost aprobat. Doamna Tătaru vă rog să 

preluați lucrările ședinței.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mulțumesc, doamna 

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

ordinară convocată de domnul Primar al Municipiului Focșani prin Dispoziția 

nr.589/22.07.2022. Pe ordinea de zi au fost înscrise 19 proiecte de hotărâri, dacă sunteți 

de acord cu ordinea de zi sau dacă sunt discuții, vă rog ?” 

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

ziua, doamna președinte! Dacă îmi permiteți. Bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri locali, stimați invitați, dragi colegi, din păcate astăzi nu am reușit să particip  

alături de dumneavoastră la această ședință, am fost convocat în regim de urgență de 

domnul ministru al Dezvoltării Cseke Atilla pentru a discuta problema termoficării din 

Municipiul Focșani și acum mă aflu în București. Vreau să propun pentru ordinea de 

zi de astăzi, următorul proiect de hotărâre în completarea ordinii de zi.  

Este vorba despre  aprobarea deplasării Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei” 

în orașul Afyonkarahisar-Turcia, în perioada 25-30 august 2022, pentru a participa la 

festivalul ”Internațional Folk Dance Festival of Victory”. 

Acesta este proiectul de pe ordinea de zi suplimentară pe care îl propun. Sper ca 

această ședință să se desfășoare în mod civilizat și să avem rezultate bune pentru 

focșăneni. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mulțumesc, supun la vot 

suplimentarea ordinii de zi. Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Se abține 

cineva? În sală toată lumea este „pentru”. Domnul consilier Mocanu? Pentru.  

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

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

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,  Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mulțumesc, cu 21 de 

voturi, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot ordinea de zi în 

integralitatea sa. Cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”? Se abține cineva? În sală 

toată lumea este „pentru”. Domnul consilier Mocanu?  

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

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

ordinea de zi a fost aprobată.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,  Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Balaban Elena: „Dacă îmi permiteți...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, doamna 

Balaban.” 

Doamna consilier Balaban Elena: „O neparticipare la vot la proiectul privind 

rectificarea bugetară privind expertiza Clădirii Multifuncționale Sală de sport și 

Ateliere la Colegiul Auto Traian Vuia.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „O să se consemneze în 

procesul verbal, neparticiparea la vot a doamnei consilier Balaban la proiectul nr.7 dar 

să ținem minte și este în regulă. Poate nu mai poate doamna, poate nu mai poate 

doamna.” 

Doamna consilier Balaban Elena: „Anunț de la începutul ședinței și de aceea 

eu am, a proiectului...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Proiectul numărul 1 

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru 

mandatul 2020-2024, 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 proiectul nr.1. Cine este „pentru”? 

Cineva „împotrivă”? Se abține cineva? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul 

consilier Mocanu? Pentru. Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna Balaban?”  
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Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,  Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

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

proiectul nr.1 a fost adoptat devenind hotarârea nr. 202 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Rețea hidranți exteriori 

la Grădinița nr. 16”, Municipiul Focșani, Județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui proiect. Domnul consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc frumos, doamna viceprimar! 

Scurt, o să punctez câteva probleme la acest proiect, nu iau cuvântul ca să conving 

colegii să nu voteze, vom vota, dar vreau să atrag atenția și să trag un semnal de alarmă 

cum am mai tras de altfel și în alte dăți, în ceea ce privește încărcarea nejustificat de 

mare a costurilor unor proiecte și aici aș vrea  să dau citire, de exemplu la Serviciul de 

Proiectare este 4.000 de lei. Revin și vă spun că acest proiect vizează o rețea de 2 

hidranți de apă, în lungime de 10 m cu țeavă pehd de 110 și 2 hidranți supraterani, în 

condițiile în care un proiect de la o instalație de gaz, de la o rețea de gaz, indiferent de 

lungime este 350 lei, repet 350 de lei, da, aici avem un proiect, de 4.000 lei. 

Nu, un proiect este 350 de lei și este reglementat de Distrigaz. Că ia dânsul mai 

mult, e treaba dânsului. Deci este reglementat  și este 350 de lei. O avizare de proiect 

costă 100 de lei, aici costă 11 milioane de lei, 1.190, țeava respectivă, deci vine la bară 

de 12m, nu poți s-o cumperi  la 10m, dar are un preț de 60,11 lei, metru liniar.  Asta 

însemnă vreo 750 lei țeava, 2 hidranți, cel mai scump hidrant pe care l-am găsit, costă 

aproximativ 1.800 lei. Dacă adunăm și facem un calcul sumar, o să constatăm  că de 

fapt e încărcat de vreo 8 ori prețul, decât e normal. 

Haideți să băgăm mâna mai puțin și să facem lucrurile reale, așa cum trebuie și 

la costurile pieței. Deci eu precum la votarea acestui proiect, că altfel grădinița nu va 

primi acest, nu va primi probabil de la I.S.U  autorizație de funcționare, dar rog staff-

ul tehnic de la, din cadrul Primăriei, să fie atent și să facă proiectele, lucrările, 

proiectele, mă rog, într-un preț convenabil și prețul pieței, mai ales. Bun. Am mai, deci 

asta ar fi o problemă. Aș mai veni cu 4 amendamente. Diminuarea cu 45 mii lei 

reprezentând credite de angajament, poftiți?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Proiectul ăsta, la proiectul ăsta?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu, nu suntem la buget, mă scuzați. Da, am 

greșit. Deci revin, doresc să votăm acest proiect, dar pe viitor, atenție mai mare  la 

costurile pentru asemenea proiecte. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule Măgdălin ?” 

Domnul Adrian Măgdălin: „Mulțumesc! Stimate domnule consilier, noi toate 

procedurile de achiziție  le desfășurăm prin sistemul electronic SEAP sau cu anunțuri 
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publicitare la care așteptăm ofertanți. De fiecare dată când punem și pentru servicii de 

proiectare, nu vin acești acești ofertanți să liciteze, pe sume mici cum propuneți 

dumneavoastră.  Avem și acum un caz cu branșamente, racorduri între contori și 

tablourile electrice la locurile de joacă care au fost scoase la licitație pe 8.000 de lei, 

nu pe 4.000 de lei și nu s-a prezentat nimeni. Dacă dumneavoastră cunoașteți ofertanți 

și puteți să-i încurajați să participe și pe aceste sume, noi suntem foarte deschiși, avem 

toată disponibilitatea să lucrăm cu dumnealor. Vă mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, domnule consilier 

Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, mulțumesc! Păi dumneavoastră aveți 

parțial dreptate, cam așa stau lucrurile, problema este că nu trebuie să căutăm noi 

consilierii ofertanți pentru dumneavoastră sau pentu proiectele primăriei, ci 

dumneavoastră trebuie să-i căutați, nu noi, nu este treaba noastră. Acesta este un punct 

de vedere, al 2-lea punct de vedere este că de 30 de ani i-am speriat pe acești ofertanți 

care nu mai vor să audă de Focșani, nu mai vor să vină, speriați de ceea ce  s-a întâmplat 

în trecut și nu vreau să intru în alte detalii și nici să isc polemici, dar știm bine de ce 

nu mai vin. Eu personal am vorbit cu un investitor din Pitești care putea să vină, eu      

i-am spus, vino,  că la Focșani se pot face lucrări, ești plătit la timp ș.a.m.d și ”pot să 

iau de 10 ori mai mult, la Focșani nu mai vin”. 

Deci ceva îi sperie și ar trebui să căutăm factorul care îi face să  nu mai vină, cu 

toate că prețurile sunt destul de mari, eu vă spun că sunt de 8 ori mai mari în acest 

proiect și totuși ei nu vin. E o cauză, da și asta trebuie căutată și eliminată. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, domnule 

Măgdălin…” 

Domnul Adrian Măgdălin: „Îmi permiteți? Una din cauzele din care se feresc 

de Focșani este că se lucrează corect și trebuie să întocmească multe documente pentru 

care nu au specialiștii  necesari să le facă. Vă mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Dacă nu mai sunt discuții, 

supun la vot acest proiectul, proiectul nr.2. Cine este „pentru”? Este cineva 

„împotrivă”? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul consilier Mocanu? Pentru. 

Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

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

proiectul nr.2 a fost adoptat devenind hotarârea nr. 203 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Racordare la rețeaua 

electrică a locului de consum permanent Cameră centrală” la Școala Gimnazială 

„Anghel Saligny” Focșani;  
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui subiect? Pe acest proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul, 

proiectul nr.3. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul consilier 

Mocanu este  ”Pentru”. Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

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

proiectul nr.3 a fost adoptat devenind hotarârea nr. 204. 

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare 

interioară, dotări și racordare la utilități PT 46 Focșani”;  

                                                               Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui  proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul, proiectul nr.4. Cine 

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

este ”pentru”. Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

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

proiectul nr.4 a fost adoptat” devenind hotarârea nr. 205. 

 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147 din 26.05.2022 privind 

aprobarea depunerii proiectului „Creșterea performanței energetice a clădirii Primăriei 

Municipiului Focșani”;  

                                                               Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui  proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul, proiectul nr.5. Cine 

este „pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul consilier Mocanu este 

”pentru”. Doamna consilier Drumea?” 
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Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

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

proiectul nr.5 a fost aprobat” devenind hotarârea nr. 206. 

 

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

aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului instituțiilor 

finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul 

creditelor interne, pe semestrul I 2022, detaliate pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare; 

                                                                         Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui  proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr.6. Cine este „pentru”? 

În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul consilier Mocanu în online este ”pentru”. 

Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?”  

Doamna consilier Balaban Elena „Pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

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

proiectul nr.6 a fost aprobat” devenind hotarârea nr. 207. 

 

Se prezintă proiectul nr. 7 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 Tătaru Alexandra: „Reamintesc că doamna 

consilier Balaban nu participă la vot.” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Doamna președinte...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„...și domnul Costea.” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Nici eu nu particip la vot.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Nici domnul consilier 

Costea.” 



13 
 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamna președinte nici eu nu voi participa 

la acest vot, eu am o serie de amendamente de făcut și aș vrea să încep.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Păi amendamentele le 

puteți da domnului lider de grup.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Dacă nu particip la vot...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Tocmai de aceea vă rog 

să. Doamna secretar, dacă nu participă la vot, poate să dea citire, să propună niște 

amendamente ?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Nu participă, dar nu vi le însușiți, știu că am discutat mai devreme.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „E o propunere.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Tocmai de aceea rog să 

predați…” 

Doamna Pristavu Viorica: „Doamna președinte și eu anunț neparticiparea  mea 

la vot.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Vă rog frumos, haideți să recapitulăm neparticipările, să vedem dacă mai ramânem 

cu cvorum...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban, domnul consilier Costea, domnul consilier Zîrnă, doamna Pristavu.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Nu și le susține. Aveți lider de grup sau președinte...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamna secretar, iertați-mă...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Poftim! Da, vă rog!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Colegul nostru vorbește și propune 

amendamente în numele grupului consilierilor PNL-USR, dânsul nu participă la vot, 

dar are dreptul în numele nostru, sigur, nu participă, dar are dreptul în numele nostru 

să dea citire.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Se abține, deci nu există la acest proiect. Nu participă la acest proiect. Nu este în sală, 

nu participă, nu există, poate să roage un alt coleg. Se abține, nu participă, e altceva. 

Neparticiparea e instituție diferită de abținere.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Bine, doamnă.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Da, sunteți 12.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier Nițu 

ați vrut să spuneți ceva ?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vreau să fac niște amendamente care au fost 

făcute la comisia de buget.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog numai puțin, vă 

rog să stabilim exact…” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Haideți clarificați…” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „… să stabilim care este 

numărul exact de consilieri care nu participă la vot. Mie mi-au ieșit 4, mai e cineva 

care nu participă la vot?” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Nu s-a mai anunțat nimeni, da? Gata, 4.” 

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

marginea acestui proiect? Domnule consilier Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Da, mulțumesc, doamna președinte! Am să, 

vă reamintesc, dragi colegi, acum 1 an de zile am stabilit împreună că vom vota 

amendamente la proiecte, mai ales la proiectele care țin de bugetul Municipiului 

Focșani, doar dacă sunt trecute  prin comisia de specialitate. Comisia de specialitate 

am avut-o ieri la ora 14 și din intențiile colegilor mei, doar 2 proiecte au aviz 

nefavorabil, de fapt 1 singur amendament și propun să întrerupem ședința de Consiliu 

Local. Eu în calitatea mea de președinte al comisiei de Buget și Administrație Publică 

convoc de îndată această comisie de specialitate, le discutăm și ulterior putem lua, să 

reluăm ședința, dacă bineînțeles avem avizele favorabile sau nefavorabile, în cazul de 

ceea ce  aleg comisiile. Propun, doamna președinte, dragi colegi, să discutăm aceste 

amendamente care nu au fost discutate în comisie, în comisia de specialitate care o 

convoc acuma de îndată. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președinte, ieri la comisia de buget, 

domnul Primar a prezentat amendamentele respective în plenul comisiei, nu știu, n-au 

fost reacții așa prea violente, am impresia că domnii consilieri de la PNL-USR, cum 

spun dumnealor că sunt, acuma s-au întors. Ce vreți, eu vreau să prezint propunerile 

care le-a făcut domnul Primar, amendamentele respective, vreau să le propun.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier, vă 

rog. Întrerupem ședința pentru o scurtă pauză de comisie de buget.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Lăsați un pic pauza, aveți pauză tot timpul în 

primărie.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „...le formulăm integral, 

pe toate, atunci când terminăm.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Deci doamna președinte, ieri domnul Primar și 

eu sunt mesager și sunt membru al comisiei de buget...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Știm mesajul acela, vă 

rog să…” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Noi trebuie să prezentăm pentru toți membrii 

Consiliului Local care sunt prezenți în sală, nu numai pentru cei cu buget...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supunem la vot 

propunerea domnului consilier Macovei, președintele comisiei de buget. Cine este 

„pentru”? Pentru întreruperea  ședinței și, vă rog, cine este ”pentru” am zis, da? OK 

luăm o scurtă pauză pentru ședința de buget.” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Pristavu Viorica, 

Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

 

ȘEDINȚA SE SUSPENDĂ 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Reluăm ședința ordinară. 

Dau citire proiectului nr.7” 

Se prezintă proiectul nr. 7 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 Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog, domnule consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc, doamna președinte, am de 

făcut un amendament la capitolul Învățământ, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, 

capitolul bugetar 65.02.04.02, se diminuează suma de 500 mii Reparații curente și se 

repartizează astfel: 

-   Liceul Gheorghe Asachi - 99 mii lei Obiecte de Inventar 

- Gradinița nr.17 – 15 mii lei reprezentând 6 laptopuri și 10,8 mii lei 

reprezentând Reparații uși. 

Diferența de 375,2 mii lei merge către fondul de rezervă. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mulțumesc, supun la vot 

amendamentul domnului consilier Dumitru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Mai sunt amendamente.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Da, nu vreți, pe toate 

odată, OK, în regulă. Domnule consilier Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Da, mulțumesc, doamna președinte. Am și 

eu de făcut un amendament referitor la sumele alocate în bugetul Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice: 

Se propune renunțarea la alocarea sumei de 450,00 mii lei pentru achiziție 

autoutilitară cu macara 3,5 To și redistribuirea acestei sume astfel: 

-291,00 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele 

etapa II-a” pentru finalizarea aleilor de acces și utilităților aferente precum și 

continuare lucrări la corpul administrativ 

- Pentru activitatea de monitorizare a sistemelor video amplasate pe domeniul 

public al municipiului se propun următoarele: 

_38,00 mii lei – sisteme PC – 2 buc 

_15,00 mii lei – licență soft Aimetis – 1 buc 

_2,20 mii lei – licență Windows 10 Pro 64 bit – 2 buc 

_30,00 mii lei – licență Hikvision 64 camere – 1 buc 

_4,80 mii lei licență Office Pro 2019 – 3 buc 

_10,00 mii lei – laptop – 1 buc 

- Pentru activitatea serviciului public de gestionare a parcărilor se propun: 

_6,00 mii lei – mașină de numărat și verificat bancnote – 1buc 

_53,00 mii lei – calculatoare – 9 buc 

Mulțumesc !” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc, doamna viceprimar. Am de 

făcut și eu 4 amendamente și după ce propun aceste amendamente vă rog să-mi 
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îngăduiți să continui cu niște observații. Deci primul amendament, diminuarea cu, mă 

scuzați, are dreptate colegul, toate sunt un singur amendament.  

Diminuarea cu 45,00 mii lei reprezentând credite de angajament și credite 

bugetare pentru obiectivul de investiție ”Documentație tehnico-economică rețea de 

hidranții exteriori, Grădinița nr.16. 

 Alocare a 27,70 mii lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare 

pentru obiectivul de investiție ”Rețea hidranți  exteriori Grădinița 16. Revin și citesc 

încă o dată suma, dacă nu se înțelege 27,70 mii lei.  

Alocarea a 12,00 mii lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare 

pentru obiectivul de investiție ”Mesh decorativ mascare fațadă principală imobil 

Grădinița de vară – 1 buc.  

Alocare a 5,30 mii lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare 

pentru obiectivul de investiție ”Mesh decorativ mascare fațadă laterală imobil Grădina 

de vară - 1 buc. 

Și dacă îmi permiteți, dacă nu mai sunt amendamente, aș dori să continui scurt, 

în ceea ce privește alocarea a 100 mii de lei pentru ENET  și spune aici în proiect, 

studiu de oportunitate pentru delegarea Serviciului public de alimentare cu energie 

termică a Municipiului Focșani. Atenție că aici, deci vom vota și acest proiect, fără 

discuție, dar și aici sunt mici, să spunem inadvertențe sau nu știu cum să le spun, 

deduceți și dumneavoastră singuri. În principal este diminuarea răspunderii sau 

aruncarea motanului în curtea altuia, în ceea ce privește acest ENET. Noi am discutat 

și discutăm din 2016 de când sunt eu consilier, în ceea ce privește această societate 

comercială care aparține Consiliului Local. Deci în opinia mea, sfârșitul acestui ENET 

este previzibil și cred că știți și dumneavoastră cu toții, este în insolvență, noi 

continuăm să alocăm bani. 

Ar trebui să ne dorim cu toții să luăm o hotărâre  care să fie deplin acceptată sau 

un mic, să-i zicem referendum, să întrebăm cetățenii Municipiului Focșani dacă doresc 

ca acest ENET să rămână  și dacă acceptă ca o parte din cetățenii Municipiului Focșani 

să-și susțină financiar o altă parte a cetățenilor Municipiului Focșani, plătindu-le o 

parte din căldură. Asta trebuie să fie clar, acest lucru trebuie să fie clar și discutat, votat, 

acceptat de toată lumea. Sigur că se impun niște măsuri destul de impopulare, ca să 

spun așa și toată lumea fuge de această răspundere și ca atare ne-am trezit că dorim o 

societate comercială să ne spună ce să facem. Dar din câte știu, primăria are angajați, 

vreo 7-8 persoane care se ocupă și câștigă bani doar pentru a gestiona acest ENET și 

întrebam pe cineva într-o zi, că acest studiu sau această, acest studiu de oportunitate, 

puteau  să-l facă și dânșii și a spus că nu sunt capabili de așa ceva, să facă. 

Păi dacă nu sunt capabili, ce mai caută pe acele posturi? N-ar trebui lăsat locul 

altora, care sunt capabili? Pe de altă parte, opinia mea personală, că acest ENET poate 

să fie condus de oricine, de Merchea, Terchea, Berchea, de oricine ar fi, nu are nicio 

șansă să mai existe. Să nu ne trezim că va da faliment, cum de altfel se și preconizează 

și ne vom trezi că cetățenii nu mai au căldură în pragul iernii. Ar trebui să ne gândim 

bine, noi Consiliul Local, pentru că pe noi va pica măgăreața și cei cu, cei care au 

răspunderea  își vor da demisia, vor pleca, nu mai știm de ei, dar noi am rămas aici și 

se vor sparge  în capul nostru toate oalele. 
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 Ca atare vă rog frumos să ne gândim și dumneavoastră domnule Nedelcu cu 

colegii dumneavoastră și noi să vedem ce putem face și să ne asumăm o hotărâre 

dreaptă, corectă pentru toată lumea. Mulțumesc frumos!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mai sunt alte discuții? 

Dacă nu mai sunt, supun la vot amendamentele formulate de domnii consilieri Dumitru, 

Bîrsan și domnul Macovei. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. În 

online, doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier…” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Pe rând, amendamentele.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Nu sunt…doamna 

consilier Balaban, nu participă. Domnul Mocanu a votat ”pentru”. Deci avem 17 voturi 

”pentru”, amendamentele au fost…” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, Bîrsan 

Costel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra. 

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

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

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

Ailincuței Lauriana, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel,  amendamentele au fost aprobate. 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamna președinte...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „….în afară, în afară de 

doamna consilier Balaban, domnul consilier Costea, doamna consilier Pristavu și 

domnul consilier Zîrnă. Supun la vot proiectul nr.7 cu tot cu amendamente. Cine este 

”pentru” ? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul consilier Mocanu în online este 

”pentru”. Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Cu 17 voturi ”pentru” 

proiectul nr.7 a fost aprobat” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Gongu 

Emanuel,  Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, Bîrsan 

Costel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra. 

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

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

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

Ailincuței Lauriana, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, proiectul nr. 7 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 208 

 

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

președinte dacă îmi permiteți...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog, domnule Primar.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc, aș vrea doar să fac o scurtă precizare, am vrut mai întâi să las să se 

manifeste votul consilierilor locali. 

        Vă mulțumesc pentru că ați votat această rectificare de buget. În legătură cu 

ENET-ul, am mai explicat-o și poate e cazul să mai explic pentru a mia oară până se 

va înțelege. Noi acest studiu de oportunitate nu putem să-l facem și nu avem șapte 

angajați în primărie care se ocupă doar de ENET, este o utopie ceea ce s-a spus dar nu 

mai contează, problema este în felul următor...trebuie să înțelegeți odată că nu avem 

pârghii legale decât dacă elaborăm acest studiu de oportunitate, studiu de oportunitate 

care ne va spune exact care va fi forma de gestiune a sistemului de termoficare în 

următoarea perioadă în eventualitatea în care ENET-ul va intra în faliment, așa cum 

preconizăm. Dar, rețineți încă o dată și focșănenii trebuie să înțeleagă, sistemul de 

termoficare este al municipiului Focșani, forma de gestiune a acestui sistem va fi 

stabilită de către un expert cu abilități în acest domeniu, noi nu avem experți pe 

termoficare, noi nu avem experți în ceea ce înseamnă gestionarea unui serviciu public 

de asemenea anvergură. De aceea, în acest moment avem nevoie de a elabora acest 

studiu de oportunitate fară de care nu putem parcurge, nu putem trece la următoarea 

etapă. Din acest studiu va rezulta foarte clar mai multe variante sau o singură variantă, 

depinde la ce concluzie vor ajunge experții respectivi, fie vom înființa o direcție în 

cadrul Primăriei Municipiului Focșani care va gestiona acest serviciu, fie vom înființa 

o nouă societate comercială a Consiliului Local care va prelua acest serviciu, fie vom 

elabora o procedură de licitații în care operatori specializați în ceea ce înseamnă 

termoficare și furnizare energie termică și furnizare energie electrică, pentru că știți 

foarte bine, sistemul în acest moment funcționează în sistem de cogenerare și produc 

și energie electrică, fără acest studiu de oportunitate noi nu putem trece la o următoare 

etapă, de aceea este nevoie de acest studiu, pentru a putea justifica următoarea etapă în 

care noi ne vom afla în curând. Eu astăzi, așa cum am spus și la începutul ședinței, sunt 

în București, urmează să mă întâlnesc cu domnul ministru tocmai pentru această 

problemă pentru a nu avea surprize neplăcute în perioada iernii 2022-2023 cu privire 

la asigurarea agentului termic și a apei calde către populație, mai ales în contextul 

geopolitic actual când furnizorii de pe piața de gaze ne-au informat că nu au cantități 

suficiente pentru a asigura...în situația în care să spunem că am avea bani suficienți, nu 

au capacitatea suficientă să asigure cantitățile de gaze necesare pentru întreaga iarnă. 

Din motivele acestea acum se caută alte variante de funcționare și mai e o 

problemă...vă dau un exemplu s-a emis un ordin al președintelui  ANRE  prin care s-a 

stabilit că principalii producători  de  gaze din România au obligația să constituie un 

depozit care să fie la dispoziția tuturor C.E.T.-urilor din țară, deci nu numai Focșaniul 

va avea probleme, toată țara va avea probleme în iarna următoare și trebuie s-o spunem 

răspicat. Vă dau un exemplu, necesarul estimat de noi pentru perioada de iarnă este de 

aproximativ 200 de mii de MW....oră pe gaz, depozitul constituit la acest moment de 



19 
 

producător este doar de 2500 de MW, de unde credeți că vom avea posibilitatea să 

asigurăm gazele? S-ar putea o problemă delicată să o aibă inclusiv populația care nu 

este racordată la ENET ci este racordată...are centrala proprie de apartament sau 

centrala de casă sau alte surse de încălzire. De aceea trebuie să înțelegem foarte clar, 

suntem într-o situație extrem de dificilă și dacă nu ne unim forțele să găsim cea mai 

bună soluție cred că vom ajunge într-un impas în iarnă și va fi foarte greu să traversăm 

chiar și noi cei care, să spunem, nu suntem racordați la acest sistem centralizat. Vă 

mulțumesc!” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra:„Domnule consilier Bîrsan” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, mulțumesc! Nu vrea să intru în polemică 

cu domnul primar ci vreau un piculeț să-l completez, dacă dânsul solicită, sau acel 

expert, sau această expertiză, va determina faptul că este necesară înființarea unei alte 

societăți comerciale, trebuie să fim foarte atenți, mai ales la colegii de la PSD pentru 

că în momentul când ai înființat o societate comercială și treci activele toxice, rămân 

adică...activele toxice pe aceeași... pe ENET și cele pe plus trec pe următoarea societate 

comercială, asta înseamnă înșelarea creditorilor. Deci, nu se poate în mod legal de făcut 

așa ceva, e cumva la limita legii și trebuie să avem grijă pentru că noi dacă vom vota 

așa ceva vom răspunde, știți că am mai fost noi chemați și am dat cu subsemnatul și 

vom fi chemați din nou, trebuie să avem mare grijă. Dar dacă tot a adus vorba domnul 

primar, doamna președintă eu solicit în mod deosebit și doresc să se consemneze, să ni 

se pună la dispoziție toate contractele de finanțare ale acestui ENET cu Uniunea 

Europeană, de asemenea tot inventarul bunurilor ENET. Doamna secretar, mă adresez 

dumneavoastră, da? Dorim aceste documente și nu ne mai amânați și știți 

dumneavoastră...etc, etc. Să putem să fim și noi informați, să știm ce se întâmplă acolo, 

că o parte ni se spune într-un fel, o parte ni se spune în alt fel și tot așa. Mulțumesc 

doamna președinte! ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă mulțumim și noi! Dacă 

mai sunt alte discuții. Doamna viceprimar Dimitriu!” 

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

vrea să facem...așa...apel la memorie și să ne aducem aminte de faptul că în 2019 

primarul a cerut insolvența acestei societăți subordonate Consiliului Local, iată că au 

trecut trei ani de atunci și ne vedem în prag de toamnă deja, că nu se știe ce se va 

întâmpla cu apa caldă și cu căldura în municipiul Focșani. Dacă vă aduceți aminte în 

nenumărate rânduri așa cum a spus și domnul consilier un pic mai devreme, am cerut 

aceste documente, doveditoare să spunem, să fie puse la dispoziția Consiliului Local, 

lucru care nu s-a întâmplat absolut deloc. Și dacă domnul primar spune într-adevăr că 

este nevoie de experți, e o întrebare retorică de altfel pe care v-o adresez, păi cei care 

au fost la conducerea și sunt în continuare la conducerea ENET, oare ce sunt acești 

oameni? Sunt cumva medici care conduc ENET, sunt profesori care conduc ENET? 
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Sau sunt ingineri specializați pe domeniul pe care dumnealor îl desfășoară zi de zi la 

jobul la care  merg 8 ore pe zi. Mulțumesc! ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Trecem mai departe, 

proiectul numărul 8.” 

 

        Se prezintă proiectul numărul 8: proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 473/2019 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect. Dacă nu...domnul consilier...dacă nu sunt, supun la vot. Cine 

este pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, domnul Mocanu este pentru. 

Doamna consilier Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 8 a fost aprobat devenind           

hotărârea nr. 209 

 

         Se prezintă proiectul numărul 9: proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 165/2020 privind 

aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii Municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului numărul 9. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 9. Cine 

este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

        În sală avem 7 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței 

Lauriana, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 11 voturi abținere din partea doamnelor și domnilor 

consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian.  
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În online, domnul consilier Mocanu cum votați? Pentru?” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Pentru. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Abținere.” 

        Cu 9 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței 

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

Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 12 abțineri 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 proiectul nu a fost votat. 

 

         Se prezintă proiectul numărul 10: proiect de hotărâre privind aprobarea dării 

în administrare pe o perioadă de 5 ani către Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” 

Focșani a imobilului „Cinematograf Unirea”, situat în Focșani, str. Republicii nr. 18, 

Județul Vrancea, în vederea desfășurării activităților specifice;  

                                                                                                      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 10. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. Domnul consilier Mocanu este pentru. Doamna 

consilier Balaban? ”  

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 10 a fost aprobat devenind           

hotărârea nr. 210 

 

         Se prezintă proiectul numărul 11: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 90/31.03.2022 privind aprobarea solicitării de trecere 

din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Finanțelor 

Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a 



22 
 

Finanțelor Publice Galați în domeniul public al Municipiului Focșani, a imobilului 

situat în Municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă nr.56, înscris în Cartea Funciară nr. 

65788;  

                                                                                                      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 11. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, domnul Mocanu pentru. Doamna 

Drumea? ”  

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 11 a fost aprobat devenind           

hotărârea nr. 211 

 

        Se prezintă proiectul numărul 12: proiect de hotărâre privind aprobarea 

constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață 

totală de 43,00 mp. (43,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focșani, T185, P9833, 9892, 9893, către ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD 

– Rețele în vederea realizării lucrării „Extindere rețea și racord gaze naturale presiune 

redusă+PRM” la imobilul situat în Focșani, str. Plantelor nr. 23 bis, proprietatea 

domnului Stoica Victor-Valentin;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții. Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul numărul 12. Cine este pentru? În sală toată lumea este 

pentru. Domnul consilier Mocanu pentru. Doamna consilier Drumea? ”  

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 12 a fost aprobat devenind           

hotărârea nr. 212 
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       Se prezintă proiectul numărul 13: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 5,00 mp. situat în Focșani, str. 

Mare a Unirii nr. 26A, județul Vrancea, T57, P3573 înscris în CF70485, ce aparține 

domeniului privat al Municipiului Focșani, către SC IONI TEHNIDENT SRL; 

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 13. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, domnul Mocanu pentru. Doamna 

consilier Drumea? ”  

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 13 a fost aprobat devenind           

hotărârea nr. 213 

 

      Se prezintă proiectul numărul 14: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 18,00 mp. situat în Focșani, str. 

Unirea Principatelor nr. 33, județul Vrancea, T148, P7554, P7555 înscris în CF70231 

și CF70239, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către SC ELSIMA 

CONF SRL; 

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă 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 Mocanu este pentru. Doamna Drumea?”  

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 14 a fost aprobat devenind           

hotărârea nr. 214 
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        Se prezintă proiectul numărul 15: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 99,00 mp. situat în Focșani, str. 

Aleea 1 Iunie (adiacent PT9), județul Vrancea, T205, P11238 înscris în CF66959, ce 

aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Bogdan Maria; 

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului numărul 15. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. Domnul consilier Mocanu pentru. Doamna 

consilier Drumea?”  

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 15 a fost aprobat devenind           

hotărârea nr. 215 

 

        Se prezintă proiectul numărul 16: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 28,00 mp. situat în Focșani, str. 

Unirea Principatelor nr. 16, județul Vrancea, T110, P5778 înscris în CF53102, ce 

aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Bogdan Maria; 

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului numărul 15. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 16. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În online domnul consilier Mocanu 

este pentru. Doamna consilier Drumea?”  

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 16 a fost aprobat devenind           

hotărârea nr. 216 
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       Se prezintă proiectul numărul 17: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 11,00 mp. situat în Focșani, str. 

Bucegi nr. 26, județul Vrancea, T193, P10651 înscris în CF59238 și CF24261, ce 

aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Nicolae George 

Gabriel și Nicolae Corina; 

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 17. Cine este pentru? 

În sală toată lumea este pentru. În online domnul consilier Mocanu este pentru. 

Doamna consilier Drumea?”  

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban? Doamna consilier Balaban?” 

        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, Gongu Emanuel, Mocanu 

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

Ungureanu Daniel proiectul numărul 17 a fost aprobat devenind  hotărârea nr. 217 

 

          Se prezintă proiectul numărul 18: proiect de hotărâre privind aprobarea 

constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață 

totală de 93,00 mp. (93,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focșani, T7, către ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD – Rețele în vederea 

realizării lucrării „Extindere conductă și branșament gaze naturale+PRM” la imobilul 

situat în Focșani, str. Mărășești nr. 87, proprietatea SC SPORT MATISEB EXPRES 

SRL;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului numărul 18. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este 

pentru? Toată lumea este pentru în sală. În online domnul Mocanu este pentru. Doamna 

consilier Drumea?”  

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 
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Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 18 a fost aprobat devenind           

hotărârea nr. 218 

 

         Se prezintă proiectul numărul 19: 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 preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect. Vă rog, propuneri pentru reprezentantul Consiliului Local în 

Adunarea Generală. Grupul consilierilor PSD? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul consilierilor PSD îl propune pe 

Nistoroiu Alexandru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Grupul consilierilor PNL-

USR? ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu avem propuneri.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog, doamna secretar 

să propunem o comisie de numărare a voturilor. Grupul consilierilor PSD? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul consilierilor PSD îl propune pe 

domnul Radu Nițu, Ungureanu Daniel și poate doriți...nu doriți?...subsemnatul.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Grupul consilierilor PNL-

USR? Nu avem propuneri.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Zîrnă Cristian, Răduță 

Nicolae și....” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Nu avem...nu avem, sunt 

deja trei în comisie.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Sunt? Ok.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Sunt deja trei. Bine, deci 

vă rog să redactați buletinul de vot. Supun la vot comisia propusă de grupul 

consilierilor PSD. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. Domnul consilier 

Mocanu este pentru. Doamna consilier Drumea ?” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        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 Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel comisia a fost desemnată, aprobată și așteptăm buletinul 

de vot. Până atunci pot să continui ședința cu secțiunea a II-a și diverse.  
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        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Așteptăm buletinul de vot. 

Până atunci pot să continui ședința cu secțiunea a II-a și diverse?” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Da, dar voiam să vă atrag atenția, la acest proiect participă doar domnii consilieri din 

sală.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Da, la acest proiect 

participă doar domnii consilieri din sală pentru că este vot fizic, vot secret.” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Și avem și proiectul în completare.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Avem un proiect în 

completare, scuzați.” 

 

        Se prezintă proiectul suplimentar pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea deplasării Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei” în orașul Afyonkarahisar 

– Turcia, în perioada 25-30 august 2022, pentru a participa la festivalul ”Internațional 

Folk Dance Festival of Victory” 

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect. Vă rog, domnule consilier Bîrsan! ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna viceprimar, doamna 

președintă, știu că voi fi înjurat de o persoană de aici din sală dar îmi asum acest risc, 

vreau să încep prin a spune doar câteva cuvinte, este vorba de 30 de secunde. Am citit 

cu atenție acest proiect și m-am și documentat un piculeț și vreau să încep prin a spune 

că Grecia și-a câștigat independența față de Turcia, acolo unde doresc dânșii să meargă, 

în anul 1821. Din acel an au avut loc patru conflicte importante, culminând cu 1974, 

când Turcia a ocupat partea de nord a insulei Cipru. În raport apar niște inadvertenții 

și una foarte mare zic eu, spune că se sărbătorește 93 de ani de la nu știu ce victorie, 

de fapt se sărbătorește 100 de ani. Acest război, acest conflict armat pe care Țara 

Vrancei intenționează să-l sărbătorească alături de Turcia, de fapt a avut loc în 1922 

când un million trei sute de creștini ortodocși au fost prigoniți, le-au fost arse casele, 

femeile și fetele violate de către armata turcă și obligați să părăsească Turcia. Din 

punctul meu de vedere sau din punct de vedere dacă vreți istoric, cultural, religios, 

politic, democratic, financiar, nu se justifică o asemenea deplasare. Nu putem participa 

la o festivitate prilejuită de câștigarea unui război, pentru că ne poziționăm fățiș de 

partea unei tabere, ceea ce nu cred că este corect și nici la locul lui din partea noastră, 

a focșănenilor. Să nu uităm că acolo au fost oprimați creștini ortodocși, ca și noi. Turcia 

în acest moment este o dictatură, care oprimă opozanții politici, opozanții care luptă 

pentru libertate. Din punct de vedere financiar se vede de la o poștă că cineva s-a 

scremut cât a putut să scoată o vacanță plătită din bani publici, o plimbare în Turcia. 

Nu se poate așa ceva, mai ales că acești bani, o parte din acești bani vin din fondul de 

rezervă. Noi nu avem nimic comun cu Turcia, mai ales că în acest moment ei s-au 
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poziționat clar de partea unui conflict și nu este de bun augur. Poate cu altă ocazie când 

vremurile se vor mai liniști, când lumea va intra pe un drum drept, când democrația se 

va face simțită și acolo. Ca atare vă rog, vă recomand să nu votăm acest proiect. 

Mulțumesc!” 

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

Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine 

se abține?  

        În sală avem 7 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței 

Lauriana, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 1 vot împotrivă din partea domnului consilier Bîrsan 

Costel și 9 voturi abținere din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian.  

        Domnul Mocanu este pentru. Doamna consilier Balaban?” 

        Doamna consilier Balaban Luminița: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier Drumea 

nu este online, cred că a părăsit ședința. Mă ajutați puțin doamna secretar cu voturile?” 

        Cu 9 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței 

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

Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 1 vot împotrivă 

din partea domnului consilier Bîrsan Costel și 9 voturi abținere din partea doamnelor 

și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian proiectul nu a trecut. 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Trecem la secțiunea a II-a. 

La secțiunea a II-a avem înscrise o adresă și un raport.” 

 

        Se prezintă secțiunea a II-a 
1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 7622/07.07.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 68869/07.07.2022 privind efectuarea orelor de 

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

pe luna iunie 2022; 

2. raportul privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap în semestrul I – 2022, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă 

încheiat cu Direcția de Asistență Socială Focșani; 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Acestea sunt doar niște 

informări, nu trebuie să dăm un răspuns. Doamna secretar? ...sunt doar informări. La 

secțiunea diverse dacă nu aveți alte discuții v-aș ruga să-mi dați voie să citesc un 

răspuns la o petiție, nu știu dacă și domnii consilieri au primit acea petiție privind 

transportul alternativ, de persoane în regim alternativ, da? Am un răspuns de la 

Compartimentul Transport Urban pe care aș vrea să-l citesc ca astfel toți taximetriștii 
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să afle acest răspuns și ce avem noi ca primărie de făcut. Deci, răspunsul sună în felul 

următor, am primit o petiție din partea domnului Țicău Cornel care reclamă faptul că 

există o concurență neloială. Deci, răspunsul oficial din partea Compartimentului 

Transport Urban este următorul: 

 

           Către Asociația Națională a Taximetriștilor 

 

Având în vedere petiţia nr. 72393/18.07.2022 înaintată de domnul Ţicău Cornel 

– preşedinte al Camerei Naţionale a taximetriştilor din România, filiala Vrancea vă 

transmitem următoarele. Activitatea de transport persoane în regim alternativ este 

reglementată prin OUG 49/2019 – privind activităţile de transport alternativ cu 

autoturism şi conducător auto. OUG 49/2019 reglementează organizarea, autorizarea 

şi controlul activităţilor de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto 

intermediate prin platforme digitale.  

Autoritatea de autorizare a acestui tip de serviciu este Autoritatea Rutieră 

Română – ARR instituţie publică ce funcţionează în subordinea Ministerului 

Transportului. În ceea ce priveşte modul de tarifare a acestui tip de serviciu şi 

corectitudinea preţului aplicat pe piaţa transportului alternativ vom sesiza Comisariatul 

Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Vrancea pentru a lămuri diferenţele de preţ 

practicate faţă de transportatorii locali în regim de taxi. Dat fiind aspectele cu privire 

la corectitudinea financiar contabilă, plata taxelor către bugetul de stat şi neutilizarea 

aparatelor de marcat fiscale necesare evidenţierii încasărilor aşa cum prevede legislaţia 

în vigoare vom sesiza Agenţia Naţională de  Administrare Fiscală Vrancea.  

 Ţinând cont de solicitarea dumneavoastră privind instituirea unei taxe de 

utilizare a infrastructurii rutiere vă facem cunoscut faptul că am transmis propuneri 

către Serviciul de Taxe şi Impozite locale din cadrul Primăriei Municipiului Focşani 

în vederea iniţierii unui proiect de hotărâre privind taxele şi impozitele locale la nivelul 

anului 2023 privind introducerea acestei taxe speciale în cuantum de 

75lei/lună/autovehicul utilizat de către operatorii de transport alternativ.  

Totodată, vă aducem la cunoştinţă faptul că Primăria Municipiului Focşani 

implementează proiectul privind Resistematizarea infrastructurii de transport la 

nivelul Municipiului Focşani în vederea creşterii atractivităţii şi accesibilităţii 

deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta şi pietonale prin care se va reorganiza 

circulaţia autovehiculelor prin introducerea unor sensuri unice pe anumite artere 

principale ale municipiului şi crearea unor benzi speciale dedicate transportului public, 

pe care le pot utiliza şi transportatorii în regim de taxi. ” 
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        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Cred că au auzit toți 

consilierii și toți cei interesați. Voi semna buletinele de vot și voi ruga aparatul tehnic 

să pună pauză pentru a pregăti votul consilierilor.” 

 

        PAUZĂ DE VOTARE 

 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „În sală sunt 16 consilieri. 

Cei din sală trebuie să voteze, rog comisia să ia buletinele de vot.” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„16 buletine.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „16 buletine.” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Sunt 18 acum...dacă sunt...domnul Gheoca...” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnule  consilier Nițu 

dați-mi două buletine, domnule consilier Nițu dați-mi două buletine înapoi ca să aveți 

doar 16. Numărați-le vă rog încă o dată. Și din câte am înțeles grupul PNL-USR nu 

participă la vot. În consecință nu putem supune la vot proiectul numărul 19. Ordinea 

de zi fiind epuizată declar ședința închisă.” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETARUL GENERAL AL 

                   Tătaru Alexandra                               MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                   Marta Carmen Ghiuță 

 

 

 

       ÎNTOCMIT, 

 Laura Tiron pag. 1-18                                                                           

 Gianina Șerban pag. 18-30 

 

 

 

 

 

 


