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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 

29.09.2022 

 

 

 

     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 Simona Poieană – Șef Serviciul buget-contabilitate; 

 d-na Denise Epure – inspector Serviciul buget-contabilitate; 

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

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

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

publicitate; 

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

 d-nul Adrian Măgdălin – șef Serviciul investiții; 

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

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

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

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

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

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

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

minorități; 

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

agricultură; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică. 

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

 d-nul Nițică Oprea – director Clubul Sportiv CSM 2007 Focșani; 

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

 d-nul Nicu Statache – șef serviciul Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Public Creșe; 

 d-nul Ion Dănilă – consilier Cabinet Primar. 
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Proiectele ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului: 

 

SECȚIUNEA I 

1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al                

Municipiului Focșani domnului profesor Teodor Mihai;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 68,97 mii lei din bugetul 

local al Municipiului Focșani pe anul 2022 pentru organizarea manifestărilor 

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

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei ”Sfântul 

Nicolae”-Vechi din municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.245/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 

Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și 

extindere Parc Nicolae Bălcescu Focșani” - județul Vrancea, cu modificările 

ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

obiectivul de investiții ”Racordare la rețeaua electrică a locurilor de joacă existente 

în patrimoniul U.A.T. Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului 

de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. 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 

 

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

Focșani pe anul 2022; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr.383/10.12.2015 privind 
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însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Cărții Funciare nr.59400 întocmită 

pentru imobilul aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat în 

str.Piața Moldovei, T 97, 102, Parcele 5341, 5452;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a unor 

terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, adiacente 

”Pieței Moldova” din Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

situat în Focșani, str. Pinului nr. 6, bloc 6, ap. 09 înscris în CF 65492-C1-U27 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 65492-C1-U5 UAT Focșani către domnii Guriță 

Bogdan și Guriță Elena;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

situat în Focșani, str. Pinului nr. 6, bloc 6, ap. 03 înscris în CF 65492-C1-U21 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 65492-C1-U8 UAT Focșani către doamna Taban 

Lenuța; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață de 49,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 20A, județul 

Vrancea, T.212, P.%11665 înscris în CF 56704, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către Societatea Bari Serv SRL, reprezentată de domnul Bari 

Costache; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață de 10,00 mp. situat în Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr.21 A, județul 

Vrancea, T.162, P.8430 înscris în CF 70445, ce aparțiine domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către Societatea Conista Proiect SRL reprezentată de domnul 

Grigoroiu Paul; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

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

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

Municipiului Focșani, către domnul Ulmeteanu Marius-Octav; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în 

Focșani, Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în 

conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

    Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, Dumitru Victor,  

       Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian 

 

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

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare 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 Tătaru Alexandra, Dumitru Victor,  

       Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian 

  

20. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

276/11.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin 

domeniului public și privat al Municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

       

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr.124753/15.12.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare PUZ pentru construire imobil  locuințe 

colective D+P+3E cu terasă circulabilă și pergolă” – municipiul Focșani, str. 

Nicolae Bălcescu, T.40, P.2587, număr cadastral 62243, pe terenul în suprafață de 

1412 mp; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr.64837/27.06.2022 privind documentația P.U.D. și aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ”Construire sediu firmă D+P+1E, foișor și împrejmuire” – 

municipiul Focșani, str. Oituz 56-58, T.5275 număr cadastral 54439, pe terenul în 

suprafață de 607 mp.; 

Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 
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23. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

Local al Municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna 

octombrie 2022; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre pentru aprobarea extinderii de spațiu pentru 8 (opt) 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. 111/31.03.2022; 

      Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George,  

      Costea Ionel, Dumitru Victor 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Vinerea Verde-

STOP! Azi mașina stă pe loc!, în cadrul transportului public local de persoane din 

Municipiul Focșani; 

      Inițiatori, consilier locali Gheoca Corneliu-Dumitru,  

        Macovei Liviu-George 

 

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

prelungit nr. 2 Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

prelungit nr. 13 Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

prelungit nr. 16 Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

prelungit nr. 17 Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

prelungit nr. 18 Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 
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31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

prelungit nr. 23 Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae 

Iorga” Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială 

„Alexandru Vlahuță” Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

34. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan 

cel Mare” Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

35. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focșani; 

       Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

 

SECȚIUNEA a II-a  

1. Solicitarea domnilor Moga Tatiana, Milea Petrică, Nicolau Claudiu Florin și Ciocan 

Georgică de revocare a Hotărârii de Consiliu local nr. 11/2020; 

 

2. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 9459/31.08.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 87334/01.09.2022 privind efectuarea orelor de 

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

pe luna august 2022; 

 

SECȚIUNEA a III-a – Diverse 

 

 Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Bună ziua. Bine ați venit la ședința 

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

29.09.2022, a început un pic mai târziu ședința, s-au prelungit comisiile de specialitate. 

Această ședință a fost convocată de Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă prin Dispoziția nr. 749 din 23.09.2022, ședință ce se desfășoară cu 

participare fizică și online. 

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

care participă astăzi la ședință. 

 Doamna Ailincuței Lauriana? 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Prezent”. 
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 Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Balaban Elena Luminița? 

Doamna consilier Balaban Elena-Luminița „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „ Domnul Bîrsan Costel?  

 Domnul consilier Costel Bîrsan „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Dimitriu Ana Maria, este 

în concediu de odihnă și nu participă la această ședință, nu a anunțat. 

Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Dumitru Victor, este 

deasemeni în concediu de odihnă, a anunțat, este plecat și nu poate intra nici online. 

Este absent. 

Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Gongu Emanuel? Este 

absent.  

Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

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

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Mocanu Georgian 

Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „-Domnul Nedelcu Mihai?”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Nistoroiu Alexandru? 

Domnul Nistoroiu dacă ne auziți?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Pristavu Viorica?” 

Doamna consilier Viorica Pristavu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu„domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „astfel sunt prezenți 18 consilieri 

locali, fiind absenți 3 consilieri locali doamna Dimitriu, domnul Dumitru și domnul 

Gongu. 
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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 15.09.2022. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Cine este 

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

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Pentru”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „doamna Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna șef serviciu Cristina Dăscălescu „mulțumesc, cu 18 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, 

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Mocanu Georgian Cristinel Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, procesul verbal a fost 

aprobat. 

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

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

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

avizele comisiilor de specialitate. 

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. 

O invit pe doamna Alexandra Tătaru să preia lucrările ședinței. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumesc doamna 

secretar. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, bun venit la 

ședința ordinară din data de 29.09.2022 convocată prin Dispoziția nr. 749 de Primarul 

municipiului Focșani. 

Pe ordinea de zi sunt încrise 35 proiecte. Avem și secțiunea a II-a cu două adrese 

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 „vă 

mulțumesc doamna viceprimar. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, 

stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass-media, dragi colegi pentru ordinea de zi 

de astăzi propun suplimentarea cu următorul proiect de hotărâre: proiect de hotărâre 

privind aprobarea alocării sumei de 7.35 mii lei din bugetul local al Municipiului 

Focșani pe anul 2022, Școlii Gimnaziale ”Adrian Păunescu” Focșani în vederea 

derulării proiectului educațional ”Vinovat de iubire”-A.P.-În Memoriam Adrian 

Păunescu. De asemeni propun retragerea proiectului nr. 2 proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 68,97 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe 

anul 2022 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 
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Decembrie, Ziua Națională a României și de asemeni propun retragerea proiectului nr. 

12 de pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii 

procedurii de dezmembrare a unor terenuri aparținând domeniului public și privat al 

municipiului Focșani, adiacente ”Pieței Moldova” din Focșani. De asemeni am o 

rugăminte la dumneavoastră să consemnați faptul că în sală sunt prezenți și 

reprezentanți ai Școlii Gimnaziale Adrian Păunescu și am rugămintea la 

dumneavoastră dacă sunteți de acord ca în locul proiectului nr. 2 ce a fost retras să fie 

introdus proiect suplimentar referitor la proiectul educațional „Vinovat de iubire” în 

Memoriam Adrian Păunescu.  Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim. Mai sunt alte 

propuneri, discuții? Dacă nu, supun la vot propunerile domnului Primar, cine este 

„pentru”? „Împotrivă”? Se „abține” cineva? 

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

Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „18 voturi ”pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, 

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Mocanu Georgian Cristinel Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel,  propunerile domnului 

Primar au fost aprobate. 

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

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

Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „18 voturi ”pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, 

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Mocanu Georgian Cristinel Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, ordinea de zi a fost 

aprobată.   
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  Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind conferirea 

titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Focșani domnului profesor Teodor 

Mihai; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „da, aș vrea să spun eu ceva.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie, 

vă rog.” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „o să vorbesc în calitate de... ca și cetățean al 

orașului, născută și crescută în Focșani. Conform wikipedia cetățeanul de onoare și 

acum citez: este un titlu onorific acordat de autoritățile unei localități unei persoane a 

cărei activitate sau existență este legată în mod deosebit de viața localității sau pentru 

talentul și serviciile deosebite aduse de aceasta localității. Cu tot respectul pentru 

domnul profesor, nu sunt cadru didactic, dar învățând în Focșani, copii mei au terminat 

liceul în Focșani, am multe cunoștințe, orașul este mic, care au avut sau au copii în 

liceu, dar sincer nu am auzit pe nimeni spunând mergi la domnul Teodor Mihai la 

matematică. Au fost și sunt mulți profesori renumiți în oraș care au dat și încă dau 

olimpici, matematicieni sau chiar și informaticieni, că tot vorbim de matematică și sunt 

sigură că fiecare dintre noi cunoaștem cel puțin unul. Față de cele enumerate, din nou 

repet, cu tot respectul pentru domnul profesor, nu sunt de acord cu acest titlu. 

Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim, este o opinie, 

dacă mai sunt și alte păreri? Doamna consilier Livia Marcu.” 

 Doamna consilier Livia-Silvia Marcu „bună ziua. Sunt cadru didactic, 

profesor titular de limbă și literatură română la Colegiul Național Al. Ioan Cuza din 

2013, în consecință de 9 ani colegă de cancelarie cu domnul profesor Mihai Teodor, 

acesta ar fi un punct de vedere, cred eu obiectiv pentru că într-o cancelarie este viața 

profesorilor și împărtășim impresii multe. Dar pe de altă parte, în orice nominalizare 

pentru acordarea unui premiu și aș vrea să extindem aici chiar fără să avem pretenția 

că exagerăm, de fiecare dată când este decernat un premiu este evidențiată o calitate, 

în nici un caz nu cred că ar trebui să judecăm viețile oamenilor. Impresiile adunate de 

la diferiți elevi, ar fi neplăcut să stârnim, să deschidem o cutie a pandorei inutilă și mă 

gândesc la punctul de vedere al colegei mele. Aș vrea să apreciez în mod deosebit 

excelența pe care a cultivat-o domnul profesor Mihai Teodor pentru a fi evidențiat la 

nivel internațional. Haideți să învățăm să ne aplecăm, să facem plecăciune în fața celui 

care este mai bun decât noi și să acordăm acest premiu în semn de prețuire pentru 

excelența pe care dumnealui a dovedit-o intrând într-o elită a matematicienilor care 

iată depășește granițele țării. Și de aceea cred că ne-ar trebui și decență și demnitate, 

dar mai ales capacitatea de a aprecia valoarea într-un anumit moment al existenței. 

Nicidecum nu cred că este rolul nostru aici să facem bilanțuri și să fie o judecată pentru 

că aceea se va petrece în altă parte și cu altă ocazie, într-o lume mai bună. Aici suntem 

să apreciem valoarea unui matematician cu o dovadă certă și nicidecum să facem caz 

de impresii și alte atitudini, pe care oricum le-am putea discuta, dar care nu ne fac 

cinste în acest moment. De aceea susțin cu tărie acordarea acestui premiu unui coleg 

de mare calitate, care face dovada unei modestii care într-adevăr poate să ne trimită la 

gândul că nu am auzit despre... nu cred că notorietatea unui om este neapărat legată de 
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cât s-a auzit despre el, cât iată despre valoarea pe care a dovedit-o într-un asemenea 

moment și felicit inițiativa domnului Primar de a acorda acest premiu, eu sunt onorată 

că sunt  colega de cancelarie a domnului profesor Mihai Teodor și consider că este 

întrutotul meritorie această nominalizare. Poate este cazul să deschidem seria unor alte 

cadre didactice care au avut rezultate excepționale și este un semn că apreciem sistemul 

de educație din județul Vrancea, cel puțin. Îl felicit pe domnul Mihai Teodor pentru 

întregul parcurs profesional mai ales că se apropie de vârsta pensionării și cred eu că 

este un bun moment de bilanț, de a-l felicita. Vă mulțumesc.” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „sunt două puncte de vedere, din punct de 

vedere al profesorului și un punct de vedere al cetățeanului. Notorietarea nu era despre 

el, ci despre ce copii a scos dânsul din mâna lui. Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă mulțumim. Aveți 

cuvântul domnule consilier Nedelcu.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „bună ziua. Referitor la ce a spus colega 

noastră mai devreme și eu sunt fiu de cadru didactic, mama mea este profesoară de 

fizică și chimie. L-am cunoscut pe domnul profesor fiindu-i elev acum câțiva ani, nu 

vreau să spun câți, dumnealui era tânăr profesor, mi-a lăsat o impresie deosebită atunci 

și ca să știți doamna Stroie, fiica mea a făcut matematica cu domnul profesor, peste 3 

ani de zile va ieși doctor, a luat bacalaureatul la matematică cu peste 9, la română cu 

10. Deci sunt copii foarte buni care nu trebuie să se laude sau nu trebuie să epateze că 

fac pregătire sau că îl au profesor pe domnul Mihai Teodor și cred că astfel de lucruri 

ar trebui să le țineți pentru dumneavoastră și să nu căutați cumva să știrbiți din 

notorietatea, din geniul domnului profesor cu astfel de vorbe de clacă. Vă mulțumesc 

și felicitări încă o dată domnule profesor.” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „a fost punctul meu de vedere, nu-s vorbe de 

clacă.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier Nițu vă 

rog.” 

 Domnul consilier Radu Nițu „doamna președintă vreau să vă spun că și eu am 

avut la Liceul Cuza o fată, n-a făcut cu domnul profesor matematica, dar este la fel 

medic la momentul acesta. L-am cunoscut fiind și mai mulți ani în consiliul de 

administrație al școlii, este un profesor renumit, este un om serios și cred că pecuniar 

nu cred că ia aproape nimic din titlul de cetățean de onoare. Este o onoare că avem 

asemenea oameni în municipiul Focșani, care de-a lungul istoriei au făcut ceva pentru 

Focșani. Și eu îl felicit și cred că trebuie să trecem peste aceste răutăți pentru că nu ne 

caracterizează și Consiliul Local va fi de acord cred să luați titlul acesta de cetățean de 

onoare, care nu este un premiu, ce este mai mult onorific, adică fără nici un ban, 

pecuniar ca să spun așa. Vă felicit domnul profesor.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Macovei.” 

 Domnul consilier Liviu George Macovei „mulțumesc doamna președinte. Sunt 

dator să spun câteva cuvinte pentru că domnule Nedelcu eu am să spun anii, asta este, 

în anii 1990-1991 l-am avut pe domnul profesor, profesor la mine la un curs de scheme 

logice, dacă vă mai amintiți și pot spune cu mâna pe inimă că astăzi meseria pe care o 

practic, o practic și datorită modului de predare a domnului profesor. Mai mult decât 

atât mă onorează faptul că astăzi sunt aici să iau parte la acest eveniment mai ales că 
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vorbim despre matematică. În familia mea, care nu se află decât la vreo de 50 de metri 

de familia domnului profesor, suntem vecini, s-a vorbit de o viață și se vorbește 

matematică și faptul că a făcut o asemenea descoperire pentru mine mă onorează și nu 

cred că numai pe mine, cu siguranță și dacă tatăl meu trăia, ar fi fost mândru de finul 

dânsului. Mai mult decât atât aș vrea să-i mulțumesc pentru modul de comportament 

față de fata mea care a terminat la Liceul Cuza, nu l-a avut profesor pe domnul Teodor, 

dar domnul profesor a avut întotdeauna grijă să o ghideze către anumite activități 

benefice în dezvoltarea personală a copilului meu. Vă mulțumesc domnule profesor și 

sunt convins că domnul Primar odată cu această festivitate, va avea grijă să ne asfalteze 

totuși strada Timiș, nu de alta, eu stau pe colț și nu sunt atât de influențat, dar domnul 

profesor stă exact la mijlocul străzii și cred că este momentul ca strada Timiș să fie 

reabilitată, mai ales că toată zona gării oarecum a fost reabilitată până la acest moment.  

Vă mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă din rândul 

consilierilor mai vrea cineva să vorbească? Dacă nu, dau cuvântul domnului Primar.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„mulțumesc. S-a citit din wikipedia, eu aș fi citit anexa nr. 7 la Statutul Municipiului 

Focșani din județul Vrancea, unde doamna consilier scrie foarte clar la art. 6, lit. (b) 

sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea de titlului categoriile de persoane sau 

personalități care se regăsesc în una din următoarele situații: personalități care prin 

realizările lor deosebite au făcut cunoscut numele municipiului Focșani în țară și 

străinătate. Dacă nici o asemenea descoperire și o asemenea realizare care a apărut în 

enciclopedia internațională de matematică, fiind vorba despre suma produselor 

numerelor până la „n”, dacă știți ce înseamnă acest lucru, o formulă care a zăbovit mai 

mult de 3 luni de zile în Gazeta Matematică la nivelul României pentru a fi contestată, 

analizată, dezbătută de marii specialiști în domeniul matematicii. Dacă nici rezultatele 

obținute de elevii îndrumați de domnul profesor Mihai Teodor și rezultate extraordinar 

de favorabile și extraordinar de marețe, pot spune eu, cu premii la toate olimpiadele 

naționale, internaționale, cred că nu știu ce ar putea să recomande un cetățean din 

municipiul Focșani, care a făcut să se scrie cu litere de aur, pot spune, numele 

municipiului în anumite domenii, atunci nu știu cine ar putea să beneficieze de o 

asemenea distincție, o distincție onorifică să ne înțelegem foarte clar. Dar mai mult 

decât atât dacă mă întrebați pe mine cine ar fi fost sau pe cine aș fi recomandat să-l 

aveți profesor pentru pregătirea copiilor dumneavoastră și dacă spuneați că nu ați văzut 

pe nimeni, uitați-vă bine la mine doamna consilier. Eu, deși am avut la clasă și tot 

respectul și toată admirația pentru doamna profesor Costeschi, pregătirea în clasa a 

XII-a am făcut-o cu domnul profesor Teodor Mihai. Pot să spun cu mâna pe suflet că 

si datorită dumnealui am reușit în 1994 și se poate verifica, să obțin cea mai mare 

medie la matematică la bacalaureat. Și mulțumesc încă o dată personal pentru acest 

lucru domnule profesor și sper eu ca în continuare să aveți rezultate deosebite și prin 

acest gest simbolic pe care îl facem noi, astăzi Consiliul Local, să fiți mai cunoscut în 

Focșani. Vă dorim mult succes. Încă o dată vă mulțumim și ne înclinăm în fața 

dumneavoastră pentru tot ceea cea ați făcut pentru învățământul de specialitate al 

municipiului Focșani, mai ales pentru partea de..., cum spunea și colegul Liviu 

Macovei, nu pot să uit niciodată acele scheme logice care ne-au pasionat pur și simplu, 
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dar matematica a fost la rang de cinste întotdeauna pentru dumneavoastră. Încă o dată 

felicitări și vă mulțumim.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „felicitări și din partea mea 

domnului profesor, chiar dacă nu l-am avut coleg niciodată, am fost colegă cu soția 

dumnealui, distinsa doamnă Teodor. Din partea mea felictări și consider că ar trebui să 

ținem cont de ceea ce spunea colega noastră Livia Marcu, să considerăm mult mai mult 

cadrele didactice, mai ales pe cele cu adevărat au făcut performanță. Dar să revenim la 

acordarea titlului și vă rog domnule Primar să conferiți acest titlu conform proiectului 

de hotărâre.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „supuneți 

întâi la vot, noi am discutat, dar nu s-a aprobat.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ne-a luat valul emoțional 

pe dinainte. Într-adevăr aveți dreptate. Supun la vot proiectul nr. 1, cine este „pentru”?  

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

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „17 voturi ”pentru” din 

partea doamnelor și domnilor consilieri:  Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia-Silvia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Mocanu Georgian Cristinel Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Pristavu 

Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 1 vot „abținere” din partea doamnei consilier 

Stroie Mirela, proiectul de hotărâre a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 261 

 Domnul Primar îi conferă titlul cetățean de onoare domnului Teodor Mihai. 

 Domnul profesor Teodor Mihai „… realizările lor. Vreau să vă spun în primul 

rând despre Colerd Eduard care este la Microsoft și Sabin Cristi profesor universitar la 

Sorbona, sunt cele mai mari reușite ale mele în viață, bineînțeles și celelalte care         

mi-au fost aduse aici, dar le-am pus pe cele de marcă, pentru ca toată lumea să le știe. 

Ce să vă spun? Sunt foarte mulțumit de acest titlu onorific și cred că simbolismul 

caracterizează cu preponderență viața și activitatea unui cadru didactic.  

Vă mulțumesc încă o dată și sper să ne vedem curând!  

Vă mulțumesc și sănătate!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Reluăm 

ședința de Consiliu Local. Dau citire proiectului nr. 2, de fapt proiectului nr. 1 de pe 

ordinea de zi suplimentară: 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7.35 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2022, Școlii Gimnaziale ”Adrian 

Păunescu” Focșani în vederea derulării proiectului educațional ”Vinovat de 

iubire”-A.P.-În Memoriam Adrian Păunescu; 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții? Nu sunt. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ?  

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  2 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 262 

 

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

permiteți, doamna viceprimar ?” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog, 

domnule Primar !” 

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

n-am fost pe fază în momentul în care ați întrebat. Ați trecut așa repede… 

Țin încă o dată să felicit colectivul Școlii Gimnaziale ”Adrian Păunescu” . Este 

un proiect de suflet. Știți foarte bine, probabil, cu modestie cum o spun de data aceasta, 

dar o spun, aș putea fi numit nașul de botez al acestei școli, pentru că ideea de a-i atribui 

această denumire ”Adrian Păunescu” mi-a venit mie împreună cu domnul director, 

pentru care astăzi dumnealui de acolo de undeva de sus ne privește și pentru acest lucru 

încă o dată țin să mulțumesc și țin încă o dată să solicit imperios celor care-l urmează 

pe domnul director, că acest proiect nu este un proiect desuet, ci este un proiect de 

suflet și m-a frapat faptul că am auzit la un moment dat că, actuala conducere, adică 

domnul director Marin Dorian nu prea ar fi fost de acord cu acest proiect. M-aș fi 

bucurat să fie în sală astăzi și     să-l susțină. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumim și 

noi ! Dacă mai sunt alte? Nu...” 

 

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

unui sprijin financiar Parohiei ”Sfântul Nicolae”-Vechi din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții? Dacă  nu sunt, supun la vot  proiectul nr. 3. Cine este pentru ?  

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  3 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 263 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 245/2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare și extindere Parc Nicolae 

Bălcescu Focșani” - județul Vrancea, cu modificările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 
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Cu 18 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Viorica 

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  4 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 264 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Racordare la 

rețeaua electrică a locurilor de joacă existente în patrimoniul U.A.T. Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  5 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 265 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Clubul Sportiv 

Municipal Focșani 2007; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 
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 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  6 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 266 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: 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. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog! Cine este pentru ?  

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia 

Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 18 voturi 

”pentru” proiectul a fost aprobat. 

Doamna Cristina Dăscălescu - Şef Serviciu Administraţie publică locală şi 

agricultură: „Mă scuzați! Domnul Macovei n-a fost în sală. ” 

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

Cu 17 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Viorica 

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Bîrsan Costel, Zîrnă 

Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Drumea Alina Ramona, 
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Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul nr.  7 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 267 

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului general al Municipiului Focșani pe anul 2022; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog, 

domnule Primar! Aveți cuvântul.” 

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

proiect propun următoarele amendamente: 

- majorarea cu suma de 224,68 mii lei reprezentând credite de angajament și 

credite bugetare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Parc 

Nicolae Bălcescu”; 

- diminuarea cu 60,00 mii lei reprezentând  credite de angajament și credite 

bugetare pentru obiectivul de investiții ”Actualizare documentație tehnico-

economică pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din municipiul Focșani etapa a III-a” ; 

- diminuarea cu 50,00 mii lei, reprezentând credite bugetare pentru obiectivul 

de investiții ”Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală și spații 

verzi, cartier Mândrești, str. Islaz, str. Eternității, str. Bălții începând de la 

intersecția cu str. Izvor, Fundătura Făget, str. Mieilor str.  Cărpinei și 

Nuferilor, Fundături, str. Sălcioarei și str. Drumușor”; 

-  diminuarea cu suma de 114,68  mii lei reprezentând  credite de angajament 

și credite bugetare pentru obiectivul de investiții ”Documentație tehnico-

economică” pentru proiectul ”Centrul Operațional de management integrat 

al serviciilor publice”;  

Acesta ar fi un amendament. Al doilea amendament: 

Se propune aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Focșani pentru 

anul 2022, după cum urmează: 

- majorarea cu suma de 512,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Sume defalcate 

din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06”; 

- majorarea cu suma de 51,00 mii lei al bugetului propriu al Primăriei 

Municipiului Focșani, la subcapitolul 51.02.01.03 ”Autorități publice 

executive”, art. bugetar ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30”.  

De asemeni, se propune completarea art. 2 după cum urmează: 

- diminuarea   creditelor  de angajament și a creditelor bugetare cu suma de 

100,00 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Documentație   tehnico-

economică” pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a clădirii 

Ateneului Popular ”Maior Gh. Pastia ”; 

- diminuarea   creditelor  de angajament și a creditelor bugetare cu suma de 

100,00 mii lei pentru obiectivul de investiții ” Documentație  tehnico-

economică” pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a clădirii 

Teatrului Municipal ”Maior Gh. Pastia ”; 

- majorarea creditelor de angajament și a creditelor  bugetare cu suma de 

200,00 mii lei  pentru obiectivul de investiții ”Documentație tehnico-

economică Faza Studiu de Fezabilitate pentru proiectul  ”Capacități de 
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producție, energie electrică din surse regenerabile de energie pentru 

consumul propriu al municipiului Focșani”. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Supun întâi 

la vot amendamentul. Nu? Bine.  

Vă rog, domnule consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. Doresc să fac și eu 

amendament.  

În urma solicitării făcute de CSM Focșani 2007, aș vrea să transfer suma de la 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice din capitolul 71.01.02 în 50,00 mii lei, în 

capitolul 71.01.02 cu suma de 27.047,20 lei, diferența o alocăm tot la Clubul CSM la 

capitolul 20.30.30. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Să înțeleg că 

există o problemă, doamna Poieană?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „De la 67.02,  art. 71.01.02.” 

Doamna Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate: „Duceți la CSM?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. Duc la CSM pe capitolele pe 

care le-am spus, da? Mulțumesc?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumim! 

Domnul consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, doamna viceprimar! 

Domnule Primar, am ascultat amendamentele dumneavoastră și vreau să vă luați 

angajamentul în ceea ce privește suma de la Teatru cu acea scenă, așa cum am vorbit, 

că le veți cheltui când va fi cazul și așa cum am vorbit împreună. Acesta este un aspect. 

Al doilea aspect, în ceea ce privește străzile de la Mândrești, în momentul în care 

se va introduce rețeaua de gaz, după aceea, să reintroducem pe ordinea de zi acele străzi 

pentru a fi reabilitate, da? Mulțumesc!” 

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

Da. Și mai aveam un răspuns, să spunem așa, restant, apropo de interpelarea făcută de 

domnul consilier Liviu Macovei. Îmi pare rău că a plecat domnul profesor. Vă dau o 

veste.  

S-a semnat sau urmează să se semneze, s-a finalizat procedura de achiziție a 

lucrărilor de proiectare tehnică și execuție lucrări de reabilitare a lotului de străzi 

Predeal, Timiș, Nicolae Bălcescu. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Așa este cu 

prioritățile astea în funcție de simpatii.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnul Primar, știam răspunsul. 

N-am vrut să fac public. Aș fi vrut de dimineață să mă trezesc cu muncitorii pe stradă. 

Nici nu mai veau să aud. Este atât de mult... A trecut...” 

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

întâi să semnăm contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării și  Lucrărilor Publice 

și ulterior putem să dăm ordinul de începere pentru proiectare tehnică.  

Deci la primăvară vă veți trezi cu muncitorii în poartă.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, să dea Domnul! Vă 

mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Am și eu de 

făcut un amendament, dacă nu mai are nimeni nimic de zis. Aș vrea să diminuăm suma 

de 216,00 mii de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, capitolul 84.02 

subcapitolul 84.02.03.03 art. bugetar 20.01.09 cu 144,00 mii și se repartizează... 

Se suplimentează capitolul bugetar 67.02.05.03 spații verzi la articolele bugetare 

20.01.06 cu 31 lei pentru achiziționarea de cuțite buldo și articolul 20.01.09 materiale 

și prestări servicii cu caracter funcțional cu suma de 114,00 mii lei pentru 

achiziționarea de arbori pentru plantat.  Vă mulțumesc! 

Supun la vot amendamentele domnului Primar. Cine este pentru?  

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

amendamentele domnului Primar, Cristi Valentin Misăilă au fost aprobate. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Supun la vot 

amendamentul domnului consilier Macovei Liviu-George. Cine este pentru? În sală 

toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 
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Cu 18 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Viorica 

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

amendamentul domnului consilier Macovei Liviu-George a fost aprobat. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Supun la vot 

amendamentul  formulat de mine, consilier Alexandra Tătaru.  

Cine este pentru? 

 În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală și în 

online toată lumea este ”pentru”. 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

amendamentul doamnei  consilier Alexandra Tătaru  a fost aprobat. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Supun la vot 

întregul proiect de hotărâre.  Cine este pentru? 

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 
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Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  8 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 268 

 

Se prezintă punctul 9 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. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  9 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 269 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții? Dacă  nu sunt, supun la vot proiectul nr. 10. Cine este pentru ?  

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 
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Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  10 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 270 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

actualizării Cărții Funciare nr. 59400 întocmită pentru imobilul aparținând 

domeniului public al Municipiului Focșani, situat în str. Piața Moldovei, T 97, 

102, Parcele 5341, 5452; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  11 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 271 
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Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 6, bloc 

6, ap. 09 înscris în CF 65492-C1-U27 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65492-

C1-U5 UAT Focșani către domnii Guriță Bogdan și Guriță Elena; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  13 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 272 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Pinului nr. 6, bloc 

6, ap. 03 înscris în CF 65492-C1-U21 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 65492-

C1-U8 UAT Focșani către doamna Taban Lenuța; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  14 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 273 

 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 49,00 mp. situat în 

Focșani, str. Constructorului nr. 20A, județul Vrancea, T.212, P.%11665 înscris 

în CF 56704, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către 

Societatea Bari Serv SRL, reprezentată de domnul Bari Costache; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  15 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 274 

 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 10,00 mp. situat în 

Focșani, str. Dimitrie Cantemir nr.21 A, județul Vrancea, T.162, P.8430 înscris în 

CF 70445, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Societatea 

Conista Proiect SRL reprezentată de domnul Grigoroiu Paul; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  16 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 275 

 

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

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

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

CF 70630, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul 

Ulmeteanu Marius-Octav; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

este împotrivă? Se abține cineva?”  

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena și se abțin domnii: Tătaru Alexandra, Macovei         Liviu-George, Bîrsan Costel, 

Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-

Dumitru. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală avem 

8 abțineri și 7 voturi ”pentru”.  

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 
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Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 12 abțineri 

și 8 voturi pentru… 

Doamna Dăscălescu Cristina - Şef Serviciu Administraţie publică locală şi 

agricultură: „10 abțineri.” 

Cu 8 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri:  Viorica 

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru și 10 abțineri din partea doamnelor și 

domnilor consilieri: Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă 

Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Drumea Alina Ramona, 

Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul nr.  17 nu  a fost aprobat. 

 

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

unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Brăilei, solicitat de 

titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali 

Tătaru Alexandra, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  18 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 276 

 

Se prezintă punctul 19 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 aplicare a 

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

ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 131 din 28.04.2022 privind 
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aprobarea listei de priorități; Inițiatori, consilieri locali Tătaru Alexandra, 

Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Zîrnă Cristian. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  19 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 277 

 

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

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276/11.10.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

În sală toată lumea este ”pentru”. 

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

Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea 

Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

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

Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu?” 



29 
 

Domnul consilier Alexandru  Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Pristavu, Ungureanu Daniel, Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena, Nistoroiu Alexandru,  Tătaru Alexandra, Macovei Liviu-

George, Bîrsan Costel, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Drumea Alina Ramona, Stroie Mirela și Gheoca Corneliu-Dumitru, proiectul 

nr.  20  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 278 

 

Se prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.124753/15.12.2021 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare 

PUZ pentru construire imobil  locuințe colective D+P+3E cu terasă circulabilă și 

pergolă” – municipiul Focșani, str. Nicolae Bălcescu, T.40, P.2587, număr 

cadastral 62243, pe terenul în suprafață de 1412 mp;  Inițiator, Primar Cristi 

Valentin Misăilă 

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

nu, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În online doamna 

consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

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

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

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

Ungureanu Daniel și o „abținere” din partea doamnei consilier Stroie Mirela, proiectul 

nr. 21 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 279 

 

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

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.64837/27.06.2022 

privind documentația P.U.D. și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

”Construire sediu firmă D+P+1E, foișor și împrejmuire” – municipiul Focșani, 

str. Oituz 56-58, T.5275 număr cadastral 54439, pe terenul în suprafață de 607 

mp.;Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

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

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

este pentru. În online doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „ Cu 18 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban 

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

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 280 

 

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

alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul Local al Municipiului 

Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2022; 

Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog propuneri. Grupul 

PNL-USR Plus?” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Propune pe domnul Gheoca 

Corneliu.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Grupul PSD?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Auziți vreau să întreb așa că nu mai știu, mai 

există USR Plus? Mai există?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ți-am spus că decanul de vârstă are 

întotdeauna întâietate, noi îl respectăm, noi ne respectăm decanii de vârstă, nu ca 

dumneavoastră. Da, îl susținem pe domnul Gheoca, e un băiat excelent cum ar trebui 

să-i luați exemplul o parte dintre dumneavoastră, așa că e o propunere bună. 

Mulțumesc!” 

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

propunerea grupului PNL-USR Plus? Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. 

În online, doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „ Cu 18 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban 

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

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 281. 

Din luna octombrie președintele de ședință va fi domnul consilier Gheoca 

Corneliu.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Vă mulțumesc stimați colegi.” 
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Se prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

aprobarea extinderii de spațiu pentru 8 (opt) 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. 111/31.03.2022; Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-George, Costea 

Ionel, Dumitru Victor 

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

marginea acestui proiect? Domnul consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna viceprimar. Datorită 

raportului negativ al aparatului de specialitate al domnului primar propun retragerea 

de pe această listă a familiei Ciubotaru Victoria până la clarificarea mai detaliată a 

acestor probleme. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu George: „Da, mulțumesc. Am să-l completez 

pe domnul Bîrsan, art. 3 nu va mai fi, dar art. 3 vreau să aibă următorul cuprins, aș vrea 

să enunțăm așa: Aprobarea extinderii de spațiu pentru familia Lăutaru Petruța din 

imobilul situat în strada Revoluției nr. 16, bloc C2, ap. 6, tronson 1 cu suprafața de 40, 

03 mp. în îmobilul situat în strada Măgura nr. 123, ap. 2 cu suprafața de 77,55 mp., 

apartament cu 3 camere. Vă mulțumesc! Și art. 8 nu mai există, se abrogă.”  

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot 

propunerile...amendamentele făcute de către domnul consilier, amendamentul făcut de 

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

doamna consilier Stroie?”  

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

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

amendamentul făcut de domnul consilier Macovei. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. În online doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

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

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 
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Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

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

Ungureanu Daniel și o „abținere” din partea doamnei Stroie Mirela, amendamentul a 

fost aprobat. 

Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Cine este pentru? În sală toată lumea 

este pentru. În online doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

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

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, 

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

Ungureanu Daniel și o „abținere” din partea doamnei Stroie Mirela, proiectul a fost 

aprobat, devenind hotărârea nr. 282 

 

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

aprobarea implementării proiectului „Vinerea Verde-STOP! Azi mașina stă pe 

loc!, în cadrul transportului public local de persoane din Municipiul 

Focșani;Inițiatori, consilier locali Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-

George 

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

marginea acestui proiect? Vă rog domnule consilier Gheoca.”  

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Mulțumesc doamna președinte, vă 

mulțumesc încă o dată stimați colegi pentru votul acordat pentru președinte de ședință.  

Referitor la acest proiect nr. 25 aș vrea să vă spun câteva cuvinte, probabil, cu 

siguranță de fapt l-ați citit, e un proiect pe care eu împreună cu colegul meu Macovei, 

deși semnatari, dar a fost susținut de toți colegii consilieri PNL - USR, l-am depus în 

luna iulie, am încercat și mi-am dorit la momentul respectiv implementarea lui la 

început de an școlar, nu s-a putut în urma discuțiilor, pentru că știți foarte bine că la 

sfârșit de an bugetele UAT-urilor nu prea sunt generoase și nu prea mai sunt, motiv 

pentru care am găsit o soluție acceptată de toți factorii decizionali, acesta să fie 

implementat de la 1 mai 2023 până la sfârșitul anului 2023, el implică în fiecare vineri 

de la 1 mai 2023 transportul doar în Focșani să fie gratuit, deci doar pe traseele din 

municipiul Focșani, ca să ne înțelegem, la Transportul Public. Da, așa că sunt convins 

că și de această dată veți fi de acord cu acest proiect, doamna Stroie dacă mă auziți că 

ați rămas setată puțin pe abținere. Vă mulțumesc, așteptăm votul final. Mulțumesc 

frumos.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Da, domnule consilier 

Macovei mai doriți să completați ceva? Bine, mulțumim, dacă nu mai sunt alte 

discuții...domnule primar.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, e o 

inițiativă frumoasă, lăudabilă, problema doar de bani este practic în această situație, 

mai ales în perspectiva achiziționării în viitorul apropiat chiar și în luna octombrie 

sperăm noi să vină primul lot de autobuze electrice, pe care le vom putea utiliza și le 

vom vedea în municipiul Focșani, dar aș vrea să extind puțin și vreau să vă propun o 

temă de gândire mai ales că doamna viceprimar a venit cu un proiect bun cu privire la 

implementarea, doamna viceprimar Tătaru, să ne înțelegem, nu doamna viceprimar...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mulțumesc domnule 

primar pentru mențiune.” 

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

venit și este în dezbatere publică în acest moment proiectul de hotărâre privind 

aprobarea proiectului de, să spunem așa, folosire sau nu știu cum să-l numesc.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Colectare selectivă.” 

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

colectare selectivă a celui aparat Petrică, acel aparat în care vom putea introduce 

diverse peturi.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Peturi, doze și sticlă.” 

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

metal și sticlă și aș vrea să extindem puțin și vreau să vă gândiți la o chestiune de genul 

acesta. Acele tichete care vor fi emise pe acel aparat să poată fi utilizate inclusiv pentru 

a primi cu titlu gratuit un bilet de transport pe trasportul în comun, pe o rută dus-întors 

și inclusiv să aibă posibilitatea de a se achita cel puțin taxa de parcare cu plată din 

municipiul Focșani, adică să găsim posibilitatea de a oferi focșănenilor mai multe 

alternative de a utiliza această bonificație, să spunem, pentru cei care colectează 

selectiv.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „În regulament, dacă-mi 

permiteți, specifică foarte clar că toate instituțiile care vor să se alăture ca partenere în 

acest proiect o pot face, deci pornim de la...” 

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

de Dezvoltare este cea care și gestionează acest aparat și cred că ar fi cel mai simplu 

de implementat pentru ei și mai departe pe Transport Public mai ales că am văzut că a 

avut efect acea campanie făcută de Kaufland acum două săptămâni parcă,  s-a 

întâmplat, când 180 de focșăneni deja au dus materiale reciclabile și au obținut două 

tichete parcă, domnul director, două bilete dus-întors, deci este un lucru...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Ideea este că noi din 

valorificarea acestor deșeuri nu putem obține o valoare per tichet să fie cu adevărat o 

recompensă și atunci noi trebuie să o subvenționăm de la buget, astfel încât să se aleagă 

omul cu ceva, adică un tichet cât de cât valoric.” 

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

cazul acestui proiect, și în cazul acestui proiect propus de domnul Gheoca și de domnul 

consilier Macovei, într-adevăr costurile cu transportul în Vinerea Verde vor fi 

subvenționate de la bugetul local, deci în continuare se poate extinde această subvenție 

pentru a stimula cetățenii să colecteze selectiv...de aceea vreau să vă gândiți...”  

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „...să folosească și 

transportul în comun, să colecteze selectiv și să curățăm mediul de tot felul de deșeuri, 

mai mult de atât...” 
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Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Domnul primar dacă îmi permiteți. Eu 

sunt convins că de asta am și achiesat la implementarea lui, a acestui proiect, Vinerea 

Verde, de la 1 mai anul viitor în ideea în care se creionează bugetul de așa natură încât 

să ținem cont și de proiectul acesta cu Vinerea Verde al meu că sunt semnatar, cât și 

de proiectul doamnei viceprimar care din punctul meu de vedere sunt două proiecte 

bune, oportune, mai ales în perspectiva cum ați spus dumneavoastră acestui proiect, 

să-l numim așa, cu sensuri unice, da, care se implementează la ora actuală plus 

achiziționarea de noi autobuze electrice, flotă, cum îmi place mie să spun, de 30 de 

autobuze, da, aproximatix 26...da, undeva la 30.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „36” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „36” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Da, dacă tot discutăm 

despre mediu, domnule primar primesc întrebări de la cetățeni dacă veți participa ca 

UAT în programul rabla locală și dacă puteți să ne oferiți un răspuns.” 

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

să dau un răspuns, chiar dacă nu face obiectul acestui proiect...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „...nu, ca și informație...” 

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

un subiect amplu dezbătut, noi în cadrul Asociației Municipiilor, toți primarii de 

municipii reședință de județ și nu numai municipii reședință, toate municipiile din țară 

ne-am exprimat opinia că în forma în care a apărut actul normativ nu era decât o sarcină 

bugetară în plus pentru toate UAT-urile. 

 Practic știm foarte bine, fiecare cetățean care dorea să scoată din uz o rablă 

trebuia să primească de la Primăria unde avea domiciliu și unde avea înmatriculat 

autoheviculul respectiv, să primească o sumă de 3.000 de lei urmând ca noi Primăria 

să depunem o cerere la Agenția de Fond de Mediu și să primim ulterior doar jumătate 

din acești bani, ori nici o Primărie din acest punct de vedere nu avea suma necesară 

prevăzută în buget pe de o parte, pe de altă parte era o sarcină destul de importantă, o 

sarcină financiară destul de importantă, am propus modificarea acelui act normativ și 

iată că acum din câte înțeleg este în dezbatere o nouă formulă prin care practic noi vom 

depune cereri de finanțare la Fondul de Mediu, se va deschide o linie de finanțare în 

acest sens, Fondul de Mediu nu va suporta doar 1.500 de lei din cei 3.000 lei pe care îi 

încasează un proprietar, ci va suporta 2.400 de lei, bugetul local suportând doar 600 de 

lei.  

Dacă se va concretiza în această formă actul normativ, bineînțeles că vom 

depune și noi o cerere de finanțare, din câte am înțeles totuși va fi ca și la alte proiecte 

finanțate cu fonduri guvernamentale sau europene va fi concurențial, adică nu vor fi 

fonduri suficiente pentru toate UAT-urile și mai ales nu vor fi la nivelul dorit poate de 

toți cetățenii. Dar vreau să vă spun totodată referitor la acest aspect că noi prin Poliția 

Locală și prin Serviciul Patrimoniu facem o procedură de identificare a mașinilor 

abandonate pe domeniul public și anual avem cel puțin 230 de mașini ridicate și duse 

la firmele de reciclare, mașini care nu mai au stăpân sau care sunt abandonate din 

diverse motive și proprietarii refuză să facă acest lucru. Deci este un proiect benefic 

dacă se implementează corect și nu va mai fi o sarcină financiară exorbitantă în bugetul 

local.” 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Deci în forma modificată 

vom participa ca unitate administrativă teritorială. Vă mulțumim pentru răspuns. 

Supun la vot proiectul 25, dacă nu mai sunt alte discuții. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. În online doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „ Cu 18 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban 

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

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, proiectul nr. 25 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

283  

 

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

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 2 Focșani; Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog propuneri. 

Domnule primar, vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, dragi colegi, înainte de a intra în 

acest calup de proiecte, dat fiind faptul că am înțeles că în anumite unități de 

învățământ, deși am început cu unități de elită care se laudă prin profesori și cadre 

didactice, iată că am avut și nefericita plăcere să auzim că într-o altă unitate de 

învățământ de prestigiu de altfel a municipiului se întâmplă niște lucruri ieșite din 

comun, acte de violență între personalul auxiliar și cadre didactice, mai ales că doamna 

profesor Carmen Ion este un simbol aș putea spune pentru Focșani, fiind cea care a 

inițiat acel proiect prin care Focșaniul s-a făcut foarte mult cunoscut, e vorba de 

festivalul de Book Trailere Boovie și rog pe această cale, pe de o parte reprezentanților 

consiliului local în consiliul de administrație să depună toate diligențele legale, repet, 

legale, de a face verificări cu privire la ceea ce s-a întâmplat acolo și nu numai ce s-a 

întâmplat cu acest incident, ci și asupra a ceea ce se întâmplă în general pentru că acolo 

este o atmosferă tensionată, menținută știm noi foarte bine de cine și aș vrea totodată 

să achiesez, să spun că achiesez și eu la solicitarea domnului prefect, Nicușor Halici, 

cu privire la a se declanșa în regim de urgență un control din partea Corpului de Control 

al Ministerului Educației și din partea Inspectoratului Școlar pentru a se clarifica pentru 

totdeauna situația de acolo.  

Este inacceptabil să se întâmple astfel de incidente într-o unitate de învățământ, 

culmea care are ca principal profil crearea de cadre didactice. Dacă în această 

atmosferă cadrele didactice sunt educate înseamnă că noi vom avea o problemă, nu noi 
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ci generațiile viitoare și cred eu că ar trebui să înțelegem cu toții rolul determinant pe 

care îl avem fiecare dintre noi atunci când suntem delegați în anumite funcții, să 

reprezentăm în special consiliul local, municipiul Focșani, în consiliul de administrație 

la unitățile de învățământ.  

Și așa cum vă spuneam de fiecare dată, principalul nostru obiect de activitate, să 

spunem așa, reprezintă gestionarea fondurilor din bugetul local. Haideți să dăm 

importanță cuvenită acestei atribuții pe care dumneavoastră o aveți în momentul în care 

sunteți delegați să faceți parte din aceste consilii de administrație. Practic acolo în 

aceste consilii de administrație se decid anumite categorii de cheltuieli, anumite 

categorii de investiții și este bine să vegheați asupra lor, din fericire văd că în ultima 

perioadă și nu numai în ultima perioadă, mereu au fost solicitări și din partea celor care 

sunt titularizați ca membri în consiliul de administrație dar și din partea colegilor 

consilieri care nu sunt cu funcții în consiliile de administrație dar sper eu să înțelegeți 

și ați văzut cred, că am dat prioritate întotdeauna lucrărilor de sume pentru învățământ 

și pentru a se desfășura procesul educațional în cele mai bune condiții și aștept în 

continuare, la fel, să avem o colaborare strânsă și sper eu să fie doar un eveniment unic 

în învățământul din Focșani, din Vrancea și sper să nu se mai repete, iar instituțiile 

statului să-și facă treaba și să verifice ceea ce s-a întâmplat acolo și cei vinovați să 

plătească. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna viceprimar. Domnule 

primar mulțumim că ați adus vorba de aceste aspecte, într-adevăr îngrijorătoare, care 

se întâmplă la acel liceu, de altfel de prestigiu, noi suntem 3 persoane în consiliul de 

administrație din cadrul Consiliului Local și aveți și dumneavoastră un reprezentant 

trimis acolo și eu îmi iau angajamentul împreună cu colegii mei să depunem un raport 

în cel mai scurt timp în ceea ce privește activitatea consiliului local, consiliului de 

administrație și ceea ce știm noi că s-a întâmplat acolo și ce se întâmplă încă acolo în 

acel liceu. Promit că în cel mai scurt timp veți avea pe masă un document care să vă 

lămurească pe deplin asupra situației din acel liceu. Mulțumesc!” 

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

mulțumesc.” 

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

discuții vă rog să faceți propuneri pentru reprezentantul consiliului local în consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2. Doamna consilier Livia Marcu.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Pentru Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 2 propunem ca membru în consiliul de administrație să fie domnul Costea Ionel iar 

ca reprezentant în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității...” 

Doamna Șef Serviciu Administrație publică locală, agricultură – 

Dăscălescu Cristina: „Nu face obiectul...” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „...nu face obiectul..” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „...doar consiliul de 

administrație.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Bine, domnul Costea Ionel.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da, doamna președintă...” 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnul consilier Nițu vă 

rog să vă rezumați la propuneri.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da. Nu mai atâta doriți?” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Propuneri.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mai pot să spun și ceva, da? Așa cum spunea și 

domn primar aicia și dumneavoastră din luare de cuvânt a domnului Bîrsan și ceilalți 

colegi pe care i-am mai auzit altădată, nu puteți cuprinde toate școlile și grădinițele, 

liceele din municipiul Focșani. Pe noi ne-ați exclus, noi grupul PSD avem 9 consilieri, 

noi facem propuneri, dacă dumneavoastră nu credeți că vreți să votați, uitați acum 

sunteți în sală 8 inși, dacă noi ne retragem voturile...deci ce propunem acuma va fi null. 

Noi vom face propuneri și v-aș ruga să vă gândiți, nu cerem clemență, doar nu se ia 

bani în consiliul de administrație, la început dumneavoastră ați crezut că se ia bani aicia 

și v-ați îngrămădit.” 

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

presupuneri domnule Radu Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dumneavoastră domnule Bîrsan nu că aveți 

bani.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu-i vorba de asta domnul Radu Nițu, nu a 

crezut nimeni așa ceva, știm cu toții că nu se câștigă bani din consiliile de 

administrație...nu mai faceți...” 

Domnul consilier Radu Nițu : „Da, știm, tocmai de aia am spus...da haideți...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai : „Aș vrea să completez, nu este niciun fel de 

problemă dacă nu doriți să participăm în consiliile de administrație, chiar nu este niciun 

fel de problemă cel puțin din punctul meu de vedere, însă domnule primar și dragi 

consilieri ar trebui să vă asumați, efectiv ceea ce se întâmplă în acele ședințe, să fiți 

prezenți și dacă cumva sunt probleme să vi le asumați, da? Nu să vă ascundeți cu capul 

în țărână și să spuneți că eu nu am fost, că eu nu am timp, eu nu am văzut, da? Fără 

alte motive vă asumați și nu este niciun fel de problemă, să vă duceți acolo, să fiți 

prezenți dar asumat și să dați cu subsemnatul când domnul primar vă va cere explicații 

despre ce este vorba, ce s-a întâmplat, ce s-a făcut și atunci nu era niciun fel de 

problemă, fiți asumați și atunci toate lucrurile vor fi în regulă, dacă nu...și este doar 

răutate și rea voință pentru a ne exclude pe noi să știți că dumneavoastră veți fi cei 

blamați, nu noi. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Nițu : „Să fac o propunere, Grădinița nr. 2 Radu Nițu. 

Și v-aș ruga să faceți, doamna președintă, câți consilieri?...mai sunt unele consilii de 

administrație cu doi sau cu trei consilieri.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Nu am informația aceasta 

în ordinea de zi și cred că această informație ori vi se punea la dispoziție de către 

doamna secretar ori o face dumneaei ca mențiune.” 

Domnul consilier Radu Nițu : „Eu zic că ar fi trebuit să o aveți.” 

Doamna șef serviciu Dăscălescu Cristina: „La toate grădinițele este un singur 

reprezentant și când ajungem la școli vă spun imediat, e în funcție de numărul de elevi.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Asta voiam să vă spun, 

sunt niște adrese pe care le-am avut la mapă din partea unităților școlare.” 

Doamna șef serviciu Dăscălescu Cristina: „Și proiectele...în articol spune, 

desemnarea a doi reprezentanți, a trei reprezentanți, în funcție de numărul școlii. ” 
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          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Deci, în ordinea de zi 

inițială eu nu am avut aceste proiecte, au fost suplimentate, da? ” 

Doamna șef serviciu Dăscălescu Cristina: „Nicio problemă. ” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Nu cred că e o problemă 

să ne spuneți câte nume trebuie să propunem. Trecem mai departe la proiectul 27.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 13 Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog propuneri. 

Doamna Livia Marcu.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Grupul PNL-USR propune ca la 

Grădinița cu program prelungit nr. 13 să fie membru în consiliul de administrație 

domnul Zîrnă Cristian și aș avea o completare de făcut, domnul primar poate cere 

socoteală doar reprezentantului dumnealui în consiliul de administrație, consiliul de 

administrație funcționează independent și ar fi bine să nu intervenim în autonomia 

unităților de învățământ, pe noi ne interesează doar problemele administrative aici. 

Acolo există un director, există ca președinte al consiliului de adminstrație, există niște 

membri în consiliul de administrație și vor da socoteală Inspectoratului Școlar Vrancea, 

respectiv Ministerului Educației și aș vrea să nu încurcăm lucrurile, cu siguranță că 

reprezentantul primarului are o viziune obiectivă și poate să transmită domnului primar 

concluziile dumnealui. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai : „Dacă îmi permiteți, sunt totodată de acord 

cu dumneavoastră, nu am spus să dea socoteală în sensul la care v-ați gândit.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „În niciun sens.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai : „Nu, să se ducă la ședințe, să fie activi și 

dacă li se cere, să spună ce s-a întâmplat acolo.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Sunt organe abilitate care vor ancheta 

la fel cazul.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai : „Nu, acum cu acest scandal probabil că și 

consiliul de administrație de acolo, inclusiv cel care este desemnat din partea Primăriei 

și din partea Consiliului Local vor trebui să dea un raport, să dea cu subsemnatul.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Inspectoratului Școlar și Ministerului 

Educației.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai : „Nu are importanță cui, și primarului și 

inspectoratului și așa mai departe. Mulțumesc!” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Să respectăm ierarhia și cu siguranță 

se va întâmpla.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai : „Bineînțeles, normal, dar eu nu am spus 

altceva, în linii mari lucrul ăsta, adică efectiv să-și facă treaba acum, despre asta e 

vorba.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Domnul primar are acces la informație 

prin reprezentantul dumnealui, asta am vrut să spun. Mulțumesc! Să trecem mai 

departe.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Dacă aveți propuneri.” 
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Domnul consilier Radu Nițu : „Da, doamna consilier Pristavu Viorica.” 

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

proiectul 28.” 

 

                Se prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 16 Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Propuneri, doamna 

consilier Marcu.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Grupul PNL-USR propune ca membru 

în consiliul de administrație pe domnul Cristian Zîrnă.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Grupul PSD.” 

Domnul consilier Radu Nițu : „Aș mai face o precizare pentru doamna colegă, 

cei care sunt din Consiliul Local în consilii de administrație trebuie să dea socoteală în 

Consiliul Local, cred că sunteți de acord cu aceasta. Îl propunem pe domnul Ungureanu 

Daniel, da? Nu sunteți numai dumneavoastră.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rugăm să consemnați 

doamna secretar.” 

 

                Se prezintă proiectul numărul 29: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 17 Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Propuneri, doamna 

consilier Marcu.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Partidul Național Liberal împreună cu 

grupul USR propune pe domnul Costea Ionel ca membru în consiliul de administrație.” 

          Domnul consilier Radu Nițu : „Partidul Social Democrat care e în alianță cu 

PNL-ul propune pe domnul consilier Gongu Emanuel.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „S-a consemnat, proiectul 

30.” 

 

                Se prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 18 Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Propuneri.” 

          Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „PNL-USR propune ca doamna 

viceprimar Dimitriu Ana Maria să fie membru în consiliul de administrație la grădinița 

cu program prelungit nr. 18.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „PSD?” 

          Domnul consilier Radu Nițu : „Partidul Social Democrat, doamnă, propune pe 

doamna fost inspector general, profesor Ailincuței Lauriana.” 
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                Se prezintă proiectul numărul 31: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 23 Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Marcu.” 

          Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „PNL-USR propune ca doamna Drumea 

Alina să fie membru în consiliul de administrație la grădinița cu program prelungit nr. 

23.” 

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

          Domnul consilier Radu Nițu : „Da, doamna președintă vreau să vă spun că sunt 

cel puțin patru cadru didactice în grupul Partidului Social Democrat și așa dorim să o 

propunem pe doamna director de școală, consilier Balaban Luminița.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Deci, să înțeleg că nu este 

un număr fix de cadre didactice, cu cel puțin și cel mult, nu? Mulțumim! Trecem mai 

departe, proiectul 32.” 

 

                Se prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani;Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog, propuneri.” 

          Doamna șef serviciu Dăscălescu Cristina: „Aici este nevoie de doi consilieri 

membri.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Marcu.” 

          Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Da, se păstrează schema, PNL-USR 

propune ca cei doi membri din consiliul de administrație să fie doamna viceprimar 

Tătaru Alexandra și domnul Zîrnă Cristian.” 

          Domnul consilier Radu Nițu : „Deci, Zîrnă ăsta consider că trebuie să fie peste 

tot. Da, la grădiniță. Ai fost și la grădiniță? La Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și        

v-aș ruga doamna să nu le mai spuneți, că sunt foarte informați, propunem pe 

Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel.” 

          Doamna șef serviciu Dăscălescu Cristina: „Oricum scrie în proiect.” 

 

          Se prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

          Doamna șef serviciu Dăscălescu Cristina: „Tot doi membri.” 

          Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Grupul PNL-USR propune ca membri 

în consiliul de administrație să fie doamna Stroie Mirela și domnul Zîrnă Cristian.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog, domnule 

consilier. ” 
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          Domnul consilier Radu Nițu : „Da, noi propunem pe...am și numele doamnă, 

să știți că stau bine cu numele, Radu Nițu mă cheamă, pe domnul Alexandru Nistoroiu 

și Mihai Nedelcu. ” 

 

                 Se prezintă punctul 34 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog, propuneri. ” 

          Doamna șef serviciu Dăscălescu Cristina: „Trei membri.” 

          Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Da, grupul PNL-USR propune ca 

membri pe consilierii locali  Marcu Livia Silvia, Dimitriu Ana Maria și Bîrsan Costel. 

E aceeași formulă pentru că cei mai mulți consilieri sunt obișnuiți cu probleme. 

Mulțumesc!” 

          Domnul consilier Radu Nițu : „Toți doamne și toți trei, e o vorbă bătrânească. 

Noi propunem pe doamna inspector, fost inspector general, profesor Ailincuței 

Lauriana, care are și...vine la școală, da e și doctor cred, domnul Mocanu, domnul 

profesor Mocanu Georgian și doamna profesoară Balaban Luminița, consilier.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Ați uitat să spuneți și 

inginer domnule Radu Nițu. Doamna Balaban...ați uitat domnule Radu Nițu că a fost 

și doamna inspector general, deci ați uitat toate titlurile. Deci, vă place doamna 

profesor Ailincuței mai mult decât doamna profesor Balaban, am înțeles. Bun, trecem 

mai departe, proiectul 35.” 

 

                 Se prezintă punctul 35 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;  Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog, propuneri. ” 

          Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Grupul PNL-USR propune trei membri 

în consiliul de administrație și anume doamna viceprimar Tătaru Alexandra, domnul 

Dumitru Victor și doamna viceprimar Dimitriu Ana Maria.” 

          Domnul consilier Radu Nițu : „Acolo merg în calitate de consilieri, nu știu 

dacă nu viceprimar, când intră pe ușă aici la Primărie, da e posibil... de ce? Ai vrea tu? 

Nu cred că mai ai timp, noi propunem la  Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Radu 

Nițu, Nedelcu Mihai și Nistoroiu Alexandru. Vă mulțumesc!” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă mulțumesc și eu, vă 

rog să faceți propuneri pentru comisia de numărare  a voturilor.  PNL-USR?” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian : „Grupul PNL-USR PLUS propune pe 

domnul Nicolae Răduță și subsemnatul.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul Zîrnă Cristian. 

PSD?” 

          Domnul consilier Radu Nițu : „Noi nu punem, vă lăsăm ca să vă faceți..vă 

lăsăm să vă rezolvați problemele.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Atunci mai propuneți o 

persoană.” 
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          Domnul consilier Zîrnă Cristian : „Îl propunem pe domnul Macovei Liviu.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Se consemnează, supun 

la vot comisia de numărare a voturilor. Cine este pentru? În sală toată lumea este 

pentru. În online, doamna consilier Stroie.” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru”. 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Mulțumim! Doamna 

consilier Drumea.” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea: „Pentru”. 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

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

Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

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

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu 

Viorica, Radu Nițu și Ungureanu Daniel comisia de numărare a voturilor a fost 

aprobată.       

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Cât timp se redactează 

buletinele de vot dau citire... vă rog domnule consilier Costea, haideți că ne prinde 

miezul nopții aici. Dau citire solicitării domnilor Moga Tatiana, Milea Petrică, Nicolau 

Claudiu Florin și Ciocan Giorgică, care cer revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 

11/2020. Cu alte cuvinte sunt nemulțumiți că dețin niște garaje și nu vor să le dărâme, 

să degajeze spațiul public pentru a face loc nu doar parcărilor ci și proiectului de 

reabilitare și modernizare a întregului cartier. Domnii reprezentați de avocatul Claudiu 

Florin Nicolau au trimis o petiție către Consiliul Local al Municipiului Focșani și dau 

citire acestei petiții, solicitări : 

         Subsemnații: Moga Tatiana domiciliată în Focșani, adresa, se menționează 

adresa; domnul Milea Petrică domiciliat în Focșani, se menționează adresa; domnul 

Nicolau Claudiu Florin , se menționează adresa de domiciliu; domnul Ciocan Giorgică, 

se menționează adresa de domiciliu, toți prin avocat ales conform delegației anexate, 

cu domiciliul ales pentru corespondență la sediul profesional al avocatului, în Focșani, 

respectiv se menționează strada, persoana împuternicită cu primirea corespondenței 

fiind avocat Claudiu Florin Nicolau. 

         În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 vă solicităm să puneți 

pe ordinea de zi a Consiliului Local, de urgență, prezenta solicitare de revocare a 

Hotărârii de Consiliu Local nr. 11 adoptată la data de 30.01.2020, motivat de 

următoarele: 

        La data de 20 iulie 2022 Primăria Municipiului Focșani a emis somații ce au fost 

comunicate petenților în perioada concediilor de vară, când aceștia nu se aflau la 

domiciliu. Potrivit acestor somații s-a stabilit în sarcina petenților obligația de a 

proceda la ridicarea garajelor amplasate pe terenul situat în zona Plevnei adiacent 

Punctului Termic 4, numit în continuare PT 4. 

        Petenții, cunoscând că nu a existat nicio consultare publică cu privire la vreo 

operațiune de resistematizare a zonei în care au amplasat legal garajele, ci doar intenții 

exprimate public de refacere străzi, au solicitat Primăriei Municipiului Focșani să le 

comunice actele care stau la baza operațiunii de resistematizare a zonei, operațiune 
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care ar conduce în opinia Primăriei Municipiului Focșani la activarea art. 5 din 

contractele de închiriere încheiate pentru terenurile ocupate de aceste garaje. 

        La data de 18.08.2022 s-a comunicat la adresa aleasă pentru corespondență, 

respectiv la sediul profesional al avocatului, adresa nr. 78752 din 12.08.2022 prin care 

se menționează ca acte administrative emise pentru resistematizarea zonei Plevnei 

adiacent PT 4 Hotărârea de Consiliu Local nr. 11 din 30.01.2020. 

       Dat fiind caracterul acesteia de act administrativ normativ, formulăm prin prezenta 

cerere solicitarea de revocare a acestei hotărâri în ceea ce privește terenul ocupat de 

garaje. 

       Astfel, Hotărârea nr.11/30.01.2020 s-a adoptat fără respectarea regulilor 

procedurale minimale instituite pentru asigurarea transparenței decizionale prin Legea 

nr. 52/2003, mai exact art.7 și următoarele, motiv pentru care această hotărâre pe deplin 

revocabilă. 

       Prin HCL nr. 11 Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico-economici faza 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru realizarea obiectivului de 

investiții “ Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, supraveghere video, 

canalizații, rețele curenți slabi, str. Carpați, str. Constituției, str. Plevnei, str. Mitropolit 

Varlaam...” iar potrivit planului de situație din Proiect, terenul adiacent Punctului 

termic nr. 4, ocupat în prezent cu 5 garaje, toate amplasate cu autorizații de construcție 

astfel încât să asigure accesul imediat la magistrala de agent termic din subteran, ar fi 

asfaltat și marcat cu locuri de parcare. 

        Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice art.1 alin. 2 litera a), 

în cadrul primei etape respectiv faza conceptuală, în vederea stabilirii temei de 

proiectare ar fi trebuit să existe consultarea publică cu cetățenii domiciliați în străzile 

avute în vedere. 

        Elaborarea temei de proiectare, respectiv exprimarea intențiilor beneficiarului 

municipiului Focșani cu respectarea obligațiilor de consultare publică, în condițiile în 

care proiectarea se adresează publicului, ne-ar fi permis să evidențiem condiționările 

tehnice ale terenului în cauză, respectiv faptul că în subteranul acestuia se află 

magistrala de energie termică și nu se poate bloca accesul la aceasta prin asfaltarea 

acestuia. 

          Mai mult, am fi avut ocazia să arătăm că modalitatea de amplasare a garajelor  

s-a făcut astfel încât să se păstreze și spațiul verde. 

          De asemenea, solicităm să observați că HCL nr. 11/30.01.2022 încalcă și 

dispozițiile art.5, litera b) fiind vorba de o investiție la construcții existente. 

Documentația tehnico-economică trebuia să cuprindă obligatoriu: 

- documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și cred că dispare...mi-a 

dispărut o pagină să mai continui. ” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „ Am citit hotărârea de 

Consiliu Local și acolo singura obiecție pe care o avem noi ca și consilieri este că sursa 

de finanțare este exclusivă bugetul local, ceea ce probabil va împiedica oarecum, dar 

asta nu înseamnă că nu se poate modifica, deci consilierii locali în urma discuției... ” 

          Doamna șef serviciu Dăscălescu Cristina: „Hotărârea oricum are modificări 

ulterioare.” 
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          Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Deci, are modificări și vă 

rog dacă doriți să veniți cu completări dumneavoastră, eu sper ca primăria să aibă totuși 

o intervenție în instanță în acest sens. ” 

          Doamna șef serviciu Lola Mihaela: „Bună ziua! Da, a avut o intervenție, există 

deja trei dosare inițiate de către persoanele pe care le-ați menționat anterior, există trei 

dosare aflate acum în apel, unul dintre el este în apel pe rolul Tribunalului Vrancea 

pentru constatare, nulitate, acte juridice, în speță contractele de închiriere pe care vor 

să le anuleze și s-au contestat prin ordonanță președențială somațiile emise de către 

instituția noastră. Există o acțiune de suspendare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 11 

din 2020 și o acțiune pe fond a acestei hotărâri de consiliu local, reclamanții din 

prezentele cauze prin avocatul ales Cabinetul de avocat Nicolau Claudiu care este și 

parte în aceste dosare ca și titular al contractului de închiriere unui garaj, au solicitat și 

strămutarea acestor dosare motivat de faptul că soția  acestuia, doamna Simona Nicolau 

a fost judecător la Secția Contencios a Tribunalului Vrancea. Din acest motiv unul 

dintre dosare ce vizează suspendarea actului administrativ, tocmai ce s-a pronunțat 

instanța, Curtea de Apel Galați pe 27 septembrie și a dispus strămutarea pe rolul 

tribunalului Brăila, urmează ca acest dosar să fie înaintat de către Tribunalul Vrancea 

către Tribunalul Brăila și ne vom judeca acolo pe suspendarea acestui act. Dumnealor 

în esență solicită anularea, respectiv suspendarea acestei hotărâri de consiliu prin care 

au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru refacerea străzilor, infrastructurii 

străzilor motivat de faptul că în acele contracte de închiriere se face vorbire că la 

somația primăriei în caz de resistematizare a străzilor, ori dacă străzile capătă o altă 

destinație, ei sunt obligați să-și ridice garajele proprietate  personală de pe terenul 

proprietatea privată a municipiului, ori în esență ei apreciază că nu există identitate, nu 

există sinonim între resistematizare, refacere sau reabilitare. În acest sens au elaborat 

o întreagă semantică a acestor cuvinte, termeni, în care au susținut în fața instanței că 

nu există, nu am făcut dovada unei resistematizări și doar că o simplă refacere sau o 

reabilitare a întregului ansamblu a acestor străzi, în care se află amplasate și garajele 

acestora le-ar afecta dreptul lor de proprietate și le-ar afecta titulatura lor de chiriași, 

cu toate că aceștia și-au achitat, cu mențiunea, cu precizarea că ei și-au achitat 

contractele de închiriere până la sfârșitul anului, deci sunt de bună credință. Noi am 

făcut apărări în fața instanțelor, am depus înscrisuri, am arătat că a fost îndeplinită 

cerința transparenței decizionale.  

Aceste proiecte inițiate de către Municipiul Focșani au făcut, au fost expuse în 

proiectul de buget al anului 2019, au fost postate pe site-ul Primăriei și mai mult decât 

atât au inițiat întâlniri publice cu cetățenii Municipiului din diferite locații ale orașului 

nostru. În aceste întâlniri, așa cum au fost ele publicate pe site-ul instituției, s-au pus în 

discuție toate proiectele care vizează aceste resistematizări, ori reabilitări ale străzilor 

din Municipiul Focșani. Faptul că până în prezent nu s-a trecut, este pe listă de 

reabilitare și acest proiect, asta nu înseamnă că el nu va avea loc. Sunt mulți cetățeni 

din Municipiul Focșani care reclamă și vin la Primărie și spun că este nevoie de 

reabilitare străzi, de parcare publică, de spațiu verde, asta am arătat și în fața instanței, 

pentru că prin aceste Hotărâri de, această HCL 11/2020, ulterior fiind modificată prin 

Hotărârile 292/2021, respectiv din 2022, s-au aprobat, s-au reactualizat și s-au, se află 

pe lista de investiții a MLPDA-ului, deci urmează să se aloce bani pentru a se reabilita 

și aceste străzi. Faptul că acești cetățeni care sunt, eu știu deranjați, pe, motivat că li se 
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vor demola pe cheltuiala lor, vor trebui să-și ridice construcțiile, doar construcțiile care 

sunt proprietatea lor de pe terenul nostru, asta nu înseamnă că trebuie să, eu știu să, 

sufere sau să fie părtași și alți cetățeni ai municipiului, care efectiv doresc să se 

reabiliteze și să se schimbe fața acestui oraș, să se modernizeze...” 

 Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Și nu sunt 5, sunt sute de 

cetățeni care locuiesc în acest cartier, din zona A, da, plătitori de taxe și impozite și 

care suferă de zeci de ani, în acel loc, în centrul orașului, cu foarte multe gropi și străzi.” 

Doamna Mihaela Lola: „Se pare că pentru reclamanții din aceste 3 dosare din 

nu, nu contează acest aspect, ei solicită în continuare să li se păstreze acest drept, chiar 

dacă noi am susținut că se va schimba și va, este necesară  prin planșe foto, am arătat 

instanței faptul că este imperios necesar să se reabiliteze, ori ei nu apreciază că există 

o similitudine între resistematizare, care este altceva, față de, eu știu, de dicționarul 

limbii române, nu este sinonim cu reabilitare și refacere, ceea ce înseamnă doar 

asfaltare și doar atât, ori în acest, în această Hotărâre 11, se aduce în discuție, faptul că 

se vor crea și spații verzi și mai multe locuri de parcare, dat fiind că sunt necesare în 

prezent și mai ales în viitor, la nivelul întregului Municipiu și pentru toți cetățenii, nu 

doar pentru o parte dintre aceștia.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Exact.” 

Doamna Mihaela Lola: „Dosarul, unul dintre dosare, respectiv aflat în apel,  

ordonanță președințială are termen pe data de 6 octombrie 2010, la Tribunalul Vrancea, 

celelalte dosare se află în procedură prealabilă, unul va fi strămutat la Tribunalul Brăila, 

la cererea reclamanților, al-2-lea se va pune în discuție pe data de, strămutarea se va 

pune în discuție pe rolul Curții de Apel, pe 4 octombrie, la Curtea de Apel Galați. Cred 

că va avea aceeași soartă, dat fiind că doamna, fost judecător, Simona Nicolau este și 

dumneaei afectată, fiind parte în contract de închiriere. Cam asta a fost pe scurt...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Asta nu ne împiedică, 

dacă îmi dați voie să completez, în cazul fericit, să zicem al unei finanțări din partea 

Ministerului Dezvoltării, să nu începem acest proiect din partea opusă, de ce nu, totuși 

trebuie și aș mai vrea, dacă mai e și domnul Primar, să-mi confirme faptul că nu-l 

împiedică acest proces să reabiliteze cartierul.” 

Doamna Mihaela Lola: „Da, pe de altă parte...” 

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

permiteți, doamna viceprimar.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog!” 

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

adevăr este o problemă pe care văd că o generează anumiți oameni ai legii,     așa- ziși 

ai legii, de fapt își apără doar interesele personale, dar trebuie să înțelegem cu toții și 

aș vrea să fac încă o dată un apel public la toți cetățenii Municipiului Focșani, mai ales 

la cetățenii care locuiesc în această zonă, așa cum spuneați și dumneavoastră, o zonă 

centrală, dar o zonă în care nu s-au mai făcut de foarte mult timp reabilitări, mai ales 

la ceea ce înseamnă carosabil și parcări, dar gândiți-vă că în acest proiect noi avem 

mult mai multe lucrări prevăzute, inclusiv resistematizarea spațiilor verzi, cu sisteme 

de irigație, cu sistem de iluminat public modern, cu sistem de supraveghere video și 

toate aceste  lucrări pot fi făcute cu condiția să existe și o înțelegere din partea  

cetățenilor și vă dau  câteva exemple, dacă vreți, puteți merge să vedeți și avem 

fotografii prin care putem să comparăm cum arăta înainte și cum arată acum strada 
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Căpitan Stoenescu, unde au fost eliminate aceste garaje pe măsură ce avem lucrări în 

derulare și nu facem doar și nu numai acolo, în multe zone din Municipiul Focșani, am 

început să eliminăm aceste garaje, pe măsură ce avem lucrări în derulare, deci nu facem 

doar somații pentru a elibera garajele, a elibera domeniul public, de aceste garaje, fără 

a veni cu alte lucrări în loc și vă mai invit în alt loc al Municipiului Focșani, în altă 

zonă a Municipiului Focșani, pe strada Ion Basgan, unde la fel, niște oameni foarte sus 

puși așa-ziși, din Municipiul Focșani, s-au opus ridicării acestor garaje și să mergeți să 

vedeți cum arată acea parcare, pe care noi o puteam amenaja foarte frumos, cu spații 

verzi foarte frumoase, arată cum e acum prin Ucraina. 

Adică unii au început să-și demoleze garajele, alții nu și eu cred că această 

inițiativă  de a demola aceste construcții comuniste, din punctul meu de vedere, este 

benefică  din mai multe puncte de vedere, pe de o parte, țin să menționez faptul că, și 

se poate demonstra, la 2 garaje obținem 3 locuri de parcare, dacă facem acum un 

sondaj, deschidem garajele și ne uităm să vedem pentru ce sunt, care este de fapt 

destinația acestora, o să ne dăm seama că de fapt 99%  dintre ele sunt utilizate în cu 

totul și cu totul alte scopuri decât parcarea mașinilor proprietatea personală a 

destinatarilor. 

Sunt utilizate pentru a-și depozita diverse materiale, cămară ș.a.m.d, inclusiv am 

găsit în, niște mici unități de service ș.a.m.d, ateliere. Sunt foarte multe aspecte pe care 

noi le putem înlătura, mai mult decât atât, în primul și în primul rând, aspectul deloc 

plăcut, din punct de vedere arhitectural, al acestor construcții. Iar așa cum spunea și 

colega mea, da, într-adevăr există o prevedere în contractul de concesiune, închirierea 

terenului respectiv, prin care se stipulează foarte clar că în termen de 72 de ore de la 

notificarea UAT-ului, deținătorul garajului trebui să ridice pe cheltuiala sa, pentru a se 

realiza acele lucrări de îmbunătățire, amenajare ș.a.m.d. 

Deci nu cred că a fost nimic abuziv, iar dacă era în perioada de vară, asta nu 

înseamnă că toată lumea era plecată în concediu, poate doar avocații, că sunt în 

perioada de vacanță.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Nici nu aveați de unde să 

știți că acei oameni erau în concediu.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Bineînțeles. De aceea susțin cu tărie că această acțiune trebuie să continue, iar toate 

proiectele pe care noi vrem să le implementăm la nivelul Municipiului Focșani, chiar 

dacă la un moment dat creează și dificultăți, cred eu că nu este benefic pentru nimeni 

să ajungem în situația în care să oprim aceste modernizări pentru mofturile unora care, 

cândva au fost privilegiați  să obțină  aceste avantaje.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă mulțumesc pentru 

această explicație. Cu siguranță cei nemulțumiți din cartier vor asculta explicațiile 

dumneavoastră. Mai departe trecem la, tot la Secțiunea a-II-a la, dau citire punctului 2, 

Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 9459/31.08.2022 înregistrată la 

Primăria Municipiului Focșani sub nr. 87334/1.09.2022 privind efectuarea orelor de 

muncă în folosul comunității, de persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutorul 

social pe luna august 2022. 

Bănuiesc că doamnelor și domnilor consilieri ați luat la cunoștință despre această 

informare. Să-i dau citire, da, mulțumesc! 
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Am primit și un raport de la AMM MED STARS SRL  privind o evaluare a 

spațiului medical în suprafață totală de 253,32 mp, situat în incinta imobilului Focșani, 

str. Bucegi nr.28, județul Vrancea, privind stabilirea valorii de piață a spațiului de către 

domnul Gurămultă Cornel, evaluator autorizat ANEVAR, ca urmare a faptului că a 

fost aprobată Hotărârea Consiliului Local nr.192/30.06.2022. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (3) din OUG NR.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre 

analiză Consiliului Local al Municipiului Focșani, Raportul de evaluare pentru 

stabilirea valorii de piață a imobilului-spațiu medical în suprafață totală de 268,39 mp 

compus din spațiu în suprafață exclusivă de 182,71 mp. și cota indiviză de 85,68 mp. 

spațiu în folosință comună, situat în Policlinica 2. Raportul este destul de stufos, pot să 

ajung direct la concluzia la pagina 3...” 

Doamna Cristina Dăscălescu: „.........raportului se menționează rezultatul 

evaluării astfel, pot să citesc eu?” 

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

Doamna Cristina Dăscălescu: „Valoarea spațiului medical cu îmbunătățiri este 

199145 de euro, respectiv 960178 de lei, valoarea îmbunătățirilor 101271 de euro, 

respectiv 488276 de lei. Valoarea spațiului medical, fără îmbunătățiri fiind de 97874 

de euro, respectiv 471902 lei. Acum potrivit Hotărârii 192 trebuia să fie realizat acest 

raport de evaluare, a fost realizat, a fost stabilită atunci o comisie de vânzare pentru 

licitație, comisie care va proceda la analizarea acestui raport de evaluare, urmând ca 

forma lui finală să fie supusă spre aprobare deci urmează să fie analizat de către această 

comisie, a fost adus deocamdată la prima cunoștință a Consiliului Local.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mulțumim! Trecem la 

Secțiunea Diverse, dacă nu mai sunt alte discuții. Secțiunea Diverse. Dorește cineva să 

ia cuvântul? Dacă nu, așteptăm buletinele de vot și luăm o mică pauză până atunci.” 

PAUZĂ 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Proiectul nr.28 trebuie 

reluat și trebuie să refacem propunerile pentru a reface buletinele de vot întrucât o 

propunere nu poate fi validată și de aceea vă rog să refacem propunerile pentru 

proiectul 28 astfel încât să ne putem desfășura procesul de vot în bună regulă. Vă rog, 

doamna consilier Marcu, la Grădinița nr.16 propunem...” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Grupul PNL-USR propune pe doamna 

Drumea Alina.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnilor de la PSD vă 

mențineți propunerea, da? Bine, vă mulțumim! Să refacem buletinele de vot și...” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru celelalte poate începe 

procesul...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Pentru celelalte rog 

comisia să preluați procesele-verbale și buletinele de vot, până sunt gata celelalte 

buletine, putem să câștigăm timp.” 

VOTARE 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Reluăm ședința de 

Consiliu Local să aflăm rezultatul numărării voturilor pentru proiectul de hotărâre nr. 

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

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 2 Focșani;Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă 

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

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Da, doamna viceprimar. În urma 

verificărilor s-au constatat următoarele, s-au tipărit un număr de 15 buletine de vot,  s-

au repartizat un număr de 14 buletine de vot, rezultatul  este: 

Domnul Costea Ionel    8 voturi Pentru    6 Împotrivă      1 Nul 

Domnul Radu Nițu        6 Pentru              8 Împotrivă      1 Nul 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Cu...” 

Doamna Cristina Dăscălescu: „12.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „12 voturi ”pentru” 

proiectul a fost aprobat.” 

Proiectul nr. 26 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 284 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 13 Focșani; Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Rezultatul votului ...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele, s-au tipărit un număr de 15 buletine de vot,  s-au repartizat un număr de 

14 buletine de vot, rezultatul  este următorul: 

Domnul Zîrnă Cristian      8 voturi Pentru    6 Împotrivă      1 Nul 

Doamna Pristavu Viorica  6 Pentru              8 Împotrivă      1 Nul 

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

acest rezultat, supun la vot acest proiect. Cine este ”Pentru”? Da, mulțumim! Proiectul 

cu 12 voturi ”pentru” a fost aprobat.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Proiectul nr. 27 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 285 

 

Se prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 16 Focșani; Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Rezultatul votului este...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „S-au tipărit un număr de 15 buletine de vot,  

s-au repartizat un număr de 14 buletine de vot, rezultatul votului este următorul: 

Doamna Drumea Alina-Ramona   8 Pentru    6 Împotrivă      1 Nul 

Domnul Ungureanu Daniel            6 Pentru    8 Împotrivă      1 Nul 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Mulțumim! Cu 12 voturi ”pentru” proiectul a fost aprobat.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Proiectul nr. 28 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 286 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 17 Focșani; Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Rezultatul votului ...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor  s-au tipărit un număr 

de 15 buletine de vot,  s-au repartizat un număr de 14 buletine de vot, rezultatul votului 

este următorul: 

Domnul Costea Ionel        8 Pentru    6 Împotrivă      1 Nul 

Domnul Gongu Emanuel  6 Pentru    8 Împotrivă      1 Nul 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Mulțumim! Cu 12 voturi ”pentru” proiectul a fost aprobat.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Proiectul nr. 29 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 287 

 

Se prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 18 Focșani; Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma votului s-au constatat următoarele, 

s-au tipărit un număr de 15 buletine de vot,  s-au repartizat un număr de 14 buletine de 

vot, rezultatul este: 

Doamna Dimitriu Ana-Maria        8  Pentru    6 Împotrivă      1 Nul 

Doamna Ailincuței Lauriana         6 Pentru     8 Împotrivă      1 Nul 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Mulțumim! 12 voturi ”pentru” proiectul a fost aprobat.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 
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Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Proiectul nr. 30 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 288 

 

Se prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Grădinița cu Program prelungit nr. 23 Focșani; 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 15 buletine de vot,  s-au repartizat un număr de 

14 buletine de vot, rezultatul votului este: 

Doamna Drumea Alina-Ramona   8 Pentru         6 Împotrivă      1 Nul 

Doamna Balaban Luminița            6 Pentru        8 Împotrivă      1 Nul 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mulțumim! Cine este 

”Pentru” acest proiect de hotărâre? Cu 12 voturi ”pentru” proiectul a fost aprobat.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Proiectul nr. 31 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 289 

 

Se prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani; Inițiator, Primar 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „S-au tipărit un număr de 15 buletine de vot,  

s-au repartizat un număr de 14 buletine de vot, rezultatul votului este următorul: 

Doamna Tătaru Alexandra   8 Pentru    6 Împotrivă      1 Nul 

Domnul Zîrnă Cristian         8 Pentru    6 Împotrivă      1 Nul 

Domnul Ungureanu Daniel  6 Pentru    8 Împotrivă      1 Nul 

Domnul Gongu Emanuel     6 Pentru     8 Împotrivă      1 Nul 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Cine este ”Pentru” acest 

proiect? Mulțumesc! 12 voturi ”pentru” proiectul a fost aprobat.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Proiectul nr. 32 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 290 

 

Se prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 
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de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani; Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor  s-au verificat 

următoarele, s-au tipărit un număr de 15 buletine de vot,  s-au repartizat un număr de 

14 buletine de vot, rezultatul votului este următorul: 

Doamna Stroie Mirela             8 Pentru     6 Împotrivă      1 Nul 

Domnul Zîrnă Cristian            8 Pentru      6 Împotrivă      1 Nul 

Domnul Nistoroiu Alexandru  6 Pentru     8 Împotrivă      1 Nul 

Domnul Nedelcu Mihai           6 Pentru     8 Împotrivă      1 Nul 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Mulțumesc, cu 12 voturi ”pentru” proiectul a fost aprobat.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Proiectul nr. 33 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 291 

 

Se prezintă punctul 34 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Rezultatul votului este următorul: 

Doamna Marcu Livia-Silvia                   8 Pentru 

Doamna Dimitriu Ana-Maria                 7 Pentru 

Domnul Bîrsan Costel                            8 Pentru 

Doamna Ailincuței Lauriana                  6 Pentru 

Domnul Mocanu Georgian Cristinel      7 Pentru 

Doamna Balaban Elena Luminița           6 Pentru 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Împotrivă? Se abține cineva? Deci 12 voturi ”pentru” proiectul a 

fost aprobat.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Proiectul nr. 34 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 292 

 

Se prezintă punctul 35 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul 

de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Zîrnă Cristian:  
Doamna Tătaru Alexandra        8 voturi Pentru 

Domnul Dumitru Victor            8 voturi Pentru 
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Doamna Dimitriu Ana-Maria    7 Pentru 

Domnul Radu Nițu                    6 Pentru 

Domnul Nedelcu Mihai             7 Pentru 

Domnul Nistoroiu Alexandru    6 Pentru 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este ”Pentru”? Mulțumesc frumos! Cu 12 voturi ”pentru” proiectul a fost 

aprobat.” 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, 

Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Pristavu Viorica, Ailincuței 

Lauriana, Nedelcu Mihai. 

Proiectul nr. 35 de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate devenind 

hotarârea nr. 293 

 

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

discuții, vă doresc o după-amiază plăcută și declar ședința închisă.” 

 

 

 

 

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

                                                                   Marta Carmen Ghiuță 

 

 

 

       ÎNTOCMIT, 

 Daniela Bobeică pag. 1 – 13 

                                                                                   Ramona Marinică pag. 13 – 29 

 Panțușu Andreea pag. 29 – 37   

 Gianina Șerban pag. 37 – 44  

                                                                                   Laura Tiron pag. 44 – 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


