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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 

30.06.2022 

 

 

     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 Dăscălescu – șef Serviciul administraţie publică locală, agricultură; 

 d-na Carmen Grosu – Director Direcția economică; 

 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 Imireanu – șef Serviciul proiecte „UMP – Reabilitarea sistemului de 

termoficare, Etapa a II-a”; 

 d-na Diana Cotea – șef birou agricultură; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

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

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

 d-na Viorica Pristavu – director Grădinița nr. 23 Focșani; 

 d-na Cristina Costin – inginer tehnic SC ENET SA Focșani. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

 

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului 

Focșani nr. 161/15 iunie 2022 privind aprobarea alocării sumei de 330,33 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2022 pentru derularea proiectului 

educațional ”Grădinița de vară – ediția a III-a, 2022”; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în calitate de coorganizator al acțiunii „ARTA ÎN SPAȚIUL URBAN””; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe 

anul 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Municipiului Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

și completările ulterioare;  

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 schimbării denumirii unității de învățământ 

din Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 cu sediul în Focșani, strada Nicolae 

Bălcescu nr. 20, în Grădinița „Academia Primilor Pași” Focșani, începând cu anul 

școlar 2022-2023;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea 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 

 

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

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 



3 
 

11. proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor suprafețe de terenuri 

situate în Municipiul Focșani, identificate prin CF nr. 67775 și CF nr. 69366, din 

domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Muncipiului Focșani, în 

vederea asigurării infrastructurii necesare realizării proiectului „Optimizarea 

coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei terminale intermodale, creșterea 

accesibilității rețelei de transport”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice  de punere în alicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 131 din 

28.04.2022 privind aprobarea listei de priorități;      

     Inițiatori, consilieri locali  Macovei Liviu George,  

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 2 (două) schimburi de 

locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul 

Brăilei solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu George,  

        Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

 
14. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea în 

vederea închirierii locuințelor din fondul locativ de stat aparținând Municipiului 

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare fără licitație 

publică către S.C.AMM MED STAR S.R.L., a spațiului medical în suprafață totală 

de 253,32 mp., situat în incinta imobilului din Focșani, str. Bucegi nr. 28, Județul 

Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului 

în suprafață de 0,50 mp situat în Focșani, B-dul Independenței nr.8, aparținând 

domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unui panou 

publicitar; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Local al Municipiului Focșani pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna iulie 

2022;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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SECȚIUNEA a II-a  

1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 6321/30.05.2022 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 55566/31.05.2022 privind efectuarea orelor de 

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

pe luna mai 2022; 

 

SECȚIUNEA a III-a – Diverse 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

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

ședință ce se desfășoară astăzi 30.06.2022. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 509 din 24.06.2022, emisă de Primarul municipiului 

Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se desfășoară cu participare fizică 

și online. 

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

care participă astăzi la ședință. 

 Doamna Ailincuței Lauriana? 

 Doamna consilier Ailincuței Lauriana „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„doamna Balaban Elena Luminița?” 

Doamna consilier Balaban Elena-Luminița „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Bîrsan Costel? Vine imediat, a fost mai devreme la comisii și revine. 

Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent”.  

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„constat că în sală sunt prezenți 17 consilieri locali municipali, iar în mediul online 2. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. A venit și domnul Bîrsan, deci sunt toți cei 20 de 

consilieri în ședință. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 15.06.2022. Dacă sunt discuții pe marginea acestui procesului verbal? Dacă 

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

este „pentru”.  

Domnul Răduță Nicolae? 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor si domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Gongu 



6 
 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și 

Ungureanu Daniel procesul verbal a fost aprobat. 

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

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

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

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

Vă reamintesc  că în situația în care vă aflați în conflict de interese aveți obligația 

de a nu participa la adoptarea proiectului de hotărâre în cauză și să anunțați acest fapt 

încă de la începutul ședinței. Interesul personal pe care îl aveți cu privire la adoptarea 

unei hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. 

În cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate urmează să procedați în 

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Domnule președinte de ședință vă invit să preluați lucrările ședinței. 

Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc doamna 

secretar. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimați invitați, bună 

ziua domnule Primar, vă mulțumesc că sunteți prezenți la ședința ordinară din data de 

30.06.2022, ședință convocată așa cum amintea și doamna secretar, conform 

Dispoziției nr. 509 din 24.06.2022. 

Sunt convins că ați studiat cu atenție ordinea de zi, v-aș supune atenției dacă 

aveți ceva de comentat pe marginea acesteia? Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „bună ziua 

domnule președinte de ședință, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

invitați, stimați reprezentanți mass-media, dragi colegi, în completarea ordinii de zi de 

astăzi așa cum am discutat și în cadrul ședinței comisiei de buget și administrației 

publică propun completarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotarâre privind 

aprobarea participării Consilului Local al municipiului Focșani în calitate de 

coorganizator al Olimpiadei Naționale și Inovare și Creativitate Digitală Infoeducație 

care se va desfășura în perioada 25-30 iulie 2022. Mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc. Dacă mai 

sunt alte comentarii pe marginea ordinii de zi? Dacă nu supun la vot suplimentarea 

ordinii de zi. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. În online. 

Doamna Drumea? Domnul Răduță? 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

  Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „cu 20 voturi „pentru” 

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

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

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

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. 

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

lumea este „pentru”. În online. 

Doamna Drumea? Domnul Răduță? 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 
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Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „cu 20 voturi „pentru” 

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

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

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

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

ordinea de zi a fost aprobată. 

Începem ședința cu ședința cu proiectul nr. 1. 

 

  Se prezintă proiectul nr. 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Focșani nr. 161/15 iunie 

2022 privind aprobarea alocării sumei de 330,33 mii lei din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2022 pentru derularea proiectului educațional 

”Grădinița de vară – ediția a III-a, 2022”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 1, cine este 

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

Doamna Drumea? Domnul Răduță? 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „cu 20 voturi „pentru” 

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

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

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

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

proiectul nr. 1 a fost adoptat, devenind hotărârea nr. 177 

 

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

aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focșani în calitate de 

coorganizator al acțiunii „ARTA ÎN SPAȚIUL URBAN”; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog domnule Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc domnule președinte. 

Mulțumim pentru inițierea acestui proiect, este o idee mai veche a Partidului Național 

Liberal încă din mandatul trecut, domnisoara, doamna Laura Ciocoieaș a promovat 

acest proiect. Acest proiect a fost reluat și transformat într-un amendament al 

majorității din Consiliul Local, cu ocazia votării bugetului. Mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc. Dacă mai 

sunt alte comentarii, sugestii, intervenții? Dacă nu supun la vot supun la vot proiectul 

nr. 2, cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. În online. 

Doamna Drumea? Domnul Răduță? 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 
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Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „cu 20 voturi „pentru” 

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

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

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

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

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

proiectul nr. 2 a fost adoptat, devenind hotărârea nr. 178 

 

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

majorarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2022; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog dacă sunt 

intervenții pe marginea acestui proiect? Vă rog doamna Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „mulțumesc domnule președinte. 

Constat că se vrea a se lua 250 de mii din fondul de rezervă, 100 de mii pentru 

actualizarea studiului de trafic făcut nu de mult timp de firma de casă, Urban Scop și 

150 mii pentru studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de alimentare cu 

energie termică. Conform adresei trimise de domnul director sau administrator special, 

cum se numește dumnealui, domnul Merchea, dumnealui a constatat abia în 

21.06.2022 că firma ENET este în faliment, aproape de faliment, în insolvență este 

tocmai din 2019 conform Sentinței Civile nr. 260/03.10.2019 și brusc după toată 

tevatura și noi am făcut-o și domnul Bîrsan și tot scandalul creat în jurul ENET-ului, 

datoriile imense acumulate, nu mai spun de ele, tot bugetul local efectiv cheltuit și 

trimis spre ENET pentru acoperirea unor datorii și pentru a avea și focșănenii apă caldă 

și căldură, brusc ne-am dat seama că trebuie să aflăm cui delegăm această gestiune. 

Mă bucur că Primăria municipiului Focșani a recunoscut într-un final că această 

societate este falimentară, dar cu toate acestea doresc să fac un amendament tocmai 

pentru că nu sunt mulțumită de oferta financiară care este trimisă de la un singur, de la 

o sigură firmă de proiectare și consultanță și care cere 25 de mii de euro exclusiv TVA. 

Eu spun să mai așteptăm să vedem care sunt și alte oferte, poate nu trebuie să cheltuim 

100 mii de lei sau 25 mii euro doar pentru această oportunitate, doar pentru un studiu 

de oportunitate. În altă ordine de idei, în ceea ce privește studiul de trafic, avem aici o 

ofertă de 99 mii de lei sau mă rog 100 mii lei trimisă de Urban Scope, fără nici o altă 

argumentare, este pur și simplu un argument cu copy-paste luat de acum 4-5 ani când 

a fost făcut prima oară și cere pur și simplu 100 mii lei ca să reactualizeze un studiu 

care nu are nicio prioritate. Prin urmare, până la următoarea ședință, când o să ne  mai 

lămurim propun să eliminăm art. 3 din proiectul de buget, amendament.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc doamna 

viceprimar, dacă mai sunt alte intervenții? Doamna Dimitriu, apoi domnul Primar.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule președinte. Tot 

la acest proiect avem atașat, anexa nr. 2, ce privește programul de investiții a 

municipiului Focșani pe anul 2022 finanțat din bugetul creditelor interne și la capitolul 

70.07 locuințe, servicii și dezvoltare publică Primăria municipiului Focșani lit. c 

reparații capitale imobil str. Comisia Centrală și reabilitare racorduri utilități apă canal 

și energie electrică, amendament suma care va fi alocată va fi 0 lei. deci acesta este 
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amendamentul pe care îl propun. Și știm foarte bine din mandatul trecut planau tot felul 

de suspiciuni asupra acestei clădiri, din mai multe considerente și dacă într-adevăr se 

doresc bănuți se poate mai departe către CNI adrese să se facă. Primăria să meargă mai 

departe cu aceste proiecte, mă rog, care nu cred că este cazul să se facă din creditele 

interne. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog domnule 

Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „rămân 

consternat că două viceprimărițe în funcție, dar fără atribuții pe partea de investiții își 

dau cu părerea pe partea de investiții. Felicitări doamnelor, sunteți în asentimentul 

tuturor focșănenilor în ceea ce privește realizarea unui studiu de trafic. Vă spun foarte 

clar că are o mare importanță și o mare urgență, suntem în plină desfășurare și derulare 

a proiectului de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere și implementarea pe 

fonduri europene, poate nu știați, dar focșănenii sunt mult mai la curent decât 

dumneavoastră cu privire la managementul de trafic și acest lucru se impune din cauză 

că acest proiect a fost, acest studiu de trafic a fost elaborat în 2017 și dacă 

dumneavoastră, poate că mergeți doar așa cu mașina de serviciu, când vi-o mai dăm 

câte o dată de aici de la Primărie, nu vedeți cât este de aglomerat traficul și că nu mai 

corespunde realității studiul de trafic din 2017 și trebuie să-l adaptăm pentru a putea să 

știm și noi în momentul acesta, în momentul implementării modalitatea prin care vom 

duce mai departe acest proiect. Dacă considerați că acest proiect pe fonduri europene 

pentru aceste proiecte, resistematizarea infrastructurii rutiere, repet și de management 

al traficului nu sunt atât de importante pentru municipiul Focșani, sunt de acord cu 

amendamentul dumneavoastră. La fel cum nu sunt de acord și poate doamna Tătaru, 

dacă este racordată la sistemul centralizat va suferi alături de ceilalți focșăneni, așa 

cum au suferit și cu alte ocazii, în momentul în care societatea va intra în faliment 

pentru că vă faceți că nu cunoașteți doamna viceprimar, dar să știți că avem o 

amendă..., SC ENET a primit o amendă din partea Administrației Fondului de Mediu 

de aproape 4 milioane de euro din cauza faptului că nu a avut capacitatea financiară, 

dat fiind situația actuală a gazelor naturale și din acest motiv domnul administrator 

special Merchea a constatat faptul că suntem în prag de faliment. Noi ne-am dorit ca 

prin insolvență, dacă cunoașteți mecanismele, dar mi se pare că nu le cunoașteți, avem 

posibilitatea să redresăm această societate, aveam posibilitatea până a primi această 

amendă. Tocmai de aceea studiul de oportunitate este un pas extrem de important fără 

de care nu putem să stabilim mai departe care va fi modalitatea de gestiune a serviciului 

public de alimentare cu energie termică a populației din municipiul Focșani și 

furnizării apei calde. Dacă dumneavoastră vreți iarăși să-i lăsați în frig și să-i lăsați fără 

apă caldă pe cetățeni, să nu aud că le plângeți de milă mai târziu.  

Cât privește, doamna viceprimar fără atribuții, activitatea... finanțarea... 

obiectivului de investiții reparații capitale imobil strada Comisia Centrală, dacă se va 

aproba acest amendament, ne puneți într-o situație de reeditarea situației din 2021, 

când va trebui să blocăm iarăși un obiectiv de investiții aflat în derulare. Mai mult decât 

atât este un amendament total ilegal întrucât noi avem o hotărâre, Consiliul Local a 

adoptat o Hotărâre încă din 20 aprilie 2022, Hotărârea Consiliului Local nr. 120 pe 

care n-ați modificat-o, dacă modificați această lista, practic ar trebui să veniți să faceți 

un amendament la această Hotărâre 120 din 20 aprilie 2022, noi nu am făcut altceva 
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decât am înaintat această Hotărâre a dumneavoastră, a Consiliului Local către 

Ministerul de Finanțe, mai exact către comisia de autorizarea împrumuturilor locale și 

comisia a luat act de modificarea alocărilor de sume din creditul bancar contractat de 

către Municipiul Focșani. Dacă dumneavoastră sunteți mai presus decât Ministerul de 

Finanțe și decât această comisie de autorizarea împrumuturilor locale să știți că vă aduc 

la cunoștință că acest amendament nu-și va produce efectele și nu are, dacă se va 

aproba, pentru că nu are fundamendare legală. Prima dată, repet trebuia să veniți să 

modificați Hotărârea 120 din 20 aprilie 2022 și apoi să veniți cu aceste propuneri. Iar 

cât privește investiția fluturată de cel care conduce destinele dumneavoastră, domnul 

Grindă, să știți că nu a avut loc niciodată o intenție din partea Companiei Naționale de 

Investiții să ne finanațeze acest obiectiv, au fost multe discuții, multe documente au 

fost transmise, nu ni s-a dat nici o șansă să facem o asemenea reabilitare și tocmai că 

acest imobil ne este strict necesar pentru a putea să ducem, să centralizăm toate aceste 

periferice ale sistemelor de monitorizare centralizată din toate cele 5 proiecte derulate 

pe fonduri europene și vorbim aici de managementul traficului, vorbim de bike-

sharing, vorbim de e-ticketing, dacă înțelegeți, dacă știți ce sunt alea, dacă nu înțelegeți 

este foarte greu. Dar să știți că se lucrează în acest moment și vă invităm să vedeți cum 

se lucrează la această clădire, dacă dumneavoastră sistați finanțarea și constructorul 

care sigur ne va da în judecată pentru că și așa suntem în mare întârziere cu punerea în 

execuție a acestui proiect, tot din cauza dumneavoastră, când ați blocat bugetul pe anul 

2021. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc 

domnule Primar, vă rog doamna Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „o completare, eliminăm art. 3 și încetați 

cu manipularea domnule Primar și cu diversiunea. Deocamdată, până când atât firma 

de consultanță pe care a rugat-o domnul director Imireanu să...” 

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

firma care a făcut studiul de oportunitate doamnă, este firma care a realizat studiul de 

oportunitate, nu poate să vină altcineva să facă o actualizare... ca să facem de la zero 

ne costă mult mai mult. Ce doriți? Să cheltuim mai mult sau mai puțin...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „dar nu este nici o justificare, este pur și 

simplu spun că această valoare...” 

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

este justificare, aveți oferta tehnică...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „... acestă valoare se învârte în jurul 

valorii de 25 mii euro...eu nu văd de unde reiese suma aceasta, o dată. Iar la Urban 

Scope la fel, dacă dumneavoastră descifrați de aici..., este pur și simplu o sumă aruncaă 

în bătaie de joc. Vrem și noi 100 de mii lei ca să actualizăm un studiu de trafic făcut în 

2017 și care a folosit la ce? La nimic. Deocamdată nu se vede nimic și cele 2 sume nu 

se justifică a fi alocate din fondul de rezervă, atât. Vor mai fi ședințe în care vom mai 

analiza această oportunitate. Simplu. Iar cu mașina de serviciu vă duceți 

dumneavoastră acasă, nu eu și știți foarte bine de câte ori o folosesc eu, da. Nu are rost 

să deviați subiectul. Iar în ceea ce privește racordarea la ENET ... nici dumneavoastră 

și nici domnul administrator special Merchea nu au știut niciodată ce înseamnă să ai 

căldură și apă caldă de la Enet.” 
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 Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Credeți 

dumneavoastră.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc 

doamna Tătaru.” 

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

când stai într-o garsonieră încălzirea de la Enet...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Este problema mea că stau în 

garsonieră, asta înseamnă că nu am furat, corect?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Domnule președinte...” 

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

care stau în apartamente mai mult de două camere au furat?” 

 Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Adică ce vreți să spuneți, că toți cei 

care stau în garsoniere, ce, sunt incompetenți? Sau ce vreți să demonstrați? Ce vreți să 

dovediți? Că ați avut dumneavoastră nu știu câte vile sau ce? Și le-ați schimbat ca pe 

șosete sau cum? Vă rog să vă abțineți.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Doamna viceprimar haideți nu vă mai 

supărați așa, stați liniștită, că oricum dumneavoastră și toți colegii dumneavoastră ne 

dovediți de fiecare dată că sunteți împotriva focșănenilor, deci nu e nici o noutate..” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Domnule Nedelcu, 

domnule Nedelcu.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Domnule președinte mă înscrisesem 

la cuvânt.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...și împotriva primarului...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Domnul Nedelcu...vă 

rog frumos, haideți că aveam cuvântul și imediat vă dau...haideți vă rog ca să avem..” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc domnule consilier, mă 

înscrisesem la cuvânt...” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Doamna Dimitriu 

deci aveți cuvântul apoi domnul Nedelcu, haideți să fim corecți, coerenți.”  

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vreau să-i aduc aminte domnului 

primar, cât și focșănenilor că atribuțiile pe care nu le avem sau le avem se datorează 

dumnealui. Să nu uităm domnule primar, la începutul mandatului 2020-2024 ați spus 

răspicat că investițiile, achizițiile, fondurile europene, nici când nu vi le voi da, 

dumneavoastră viceprimarilor, da? Așadar nu vă mai lamentați aici și nu vă mai dați 

ceea ce nu sunteți, încă o dată vă repet, încă din primul mandat nu sunteți buricul 

pământului și dacă vă urmăresc coșmarurile și spuneți tot timpul de anumite persoane 

care n-au nici o legătură cu consiliul local și cu primăria Focșani, înseamnă că aveți 

niște probleme personale pe care vă rog să vi le rezolvați.  

Mai mult decât atât, referitor și la mașina personală, să știe cetățenii, noi nu 

avem mașină de serviciu, pardon, ci mașini personale, pe care le utilizăm în mandatul 

de viceprimar, așadar țin să vă reamintesc să vă fie rușine pentru mandatul pe care îl 

aveți, al doilea de altfel și cred că în 2024 veți fi un consilier și vă doresc acest lucru, 

și în ceea ce spuneți dumneavoastră că amendamentul este ilegal, așa ați făcut și cu 

bugetul anului trecut pe care l-ați atacat, pe care Consiliul local l-a câștigat în instanță 

la toate instanțele supreme și ați demonstrat că de fapt cine a băgat bățul prin gard și 
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cine a vrut să arate că este bunul samaritean din poveste nu a fost nimeni altul decât 

primarul municipiului Focșani care a blocat un întreg oraș.  

Așadar să vă fie încă o dată rușine și cine nu știe, acest proces încă nu s-a 

terminat că domnul primar în continuare prin sindicat bagă bățul prin gard și dă în 

judecată consilierii majorității, așadar domnule primar nu vă mai ascundeți după copac 

că nu funcționează, cred că cetățenii s-au săturat de minciunile de 6 ani pe care le 

vindeți așa ușor.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc, 

domnule Nedelcu aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Bun, dacă tot se vorbește...Nu mai puțin 

domnul primar, dacă tot se vorbește pe subiect, îmi place de doamna viceprimar... 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „...a fost replica..ce a 

spus domnul primar.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...vă rog să mă lăsați să termin, nu mă mai 

întrerupeți...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „...ba da, vă întrerup.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...deci îmi place foarte mult de doamna 

viceprimar, pe proiect, da,  cum folosește așa cuvintele astea să vă fie rușine de vreo 8 

ani de zile, 6...și veți mai folosi aceste cuvinte de asta vă spun dar nu le este, sau nu vă 

este rușine să blocați dezvoltarea orașului, nu vă este rușine niciodată să votați pentru 

și în favoarea cetățenilor, asta nu vă e rușine, asta nu vă doare, asta vă rămâne 

indiferent...”   

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Domnule consilier ați avut 

majoritate în mandatul trecut și Enet-ul din 2019 este în insolvență, dar nu vă e 

rușine...ba da trebuie să vă fie, ați fost răspunzători de Enet.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...habar nu aveți despre ce este vorba.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...haideți vă rog că întindeți 

pelteaua...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...de asta nu vă dă domnul primar, pentru 

că nu vă pricepeți, da?...păi nu aveți nevoie de ce, pentru că oricum...” 

  Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Domnule Nedelcu, 

haideți la subiect vă rog!” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Atâta timp cât dumneavoastră, păi da, la 

subiect...deci dumneavoastră dragi colegi PNL-USR Plus votați acest proiect împotriva 

cetățenilor și împotriva dezvoltării, de ce? Pentru că a și spus că vreți ca domnul primar 

să fie peste doi ani consilier, deci veți bloca toate proiectele care se vor dezvolta în 

municipiul Focșani...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...asta va ajunge în urma minciunilor 

pe care le-ați vândut focșănenilor, domnule consilier, n-ați înțeles...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu vrei să taci din gură totuși...vezi că cei 

7 ani de acasă ție îți lipsesc...vorbești peste mine...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...domnule președinte...vrem o 

pauză de proiect, vă rog, vă rog!...la diverse puteți discuta, la diverse...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Dacă mă lăsați să 

intervin, haideți vă rog frumos...deci în primul rând...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Calmeaz-o te rog eu frumos.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Dumneavoastră 

vorbiți de proiectul 3 că-l votăm sau nu-l votăm dar noi nu l-am supus la vot.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Stai mă puțin că după o să-l supui la vot și 

după nu mai am voie să vorbesc pe subiectul asta.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Ba da că avem 

diverse.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...e hai..” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „domnule Nedelcu 

suntem în ședința ordinară...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...lasă prostiile cu diversele și am fost de 

mai multe ori președinte decât tine.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Așa cum zicea Băsescu, dacă nu știți cine 

sunt, am fost președinte. Dumneavoastră încă mai aveți până când o să ajungeți la 

numărul de mandate pe care le-am avut eu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „O să ajung...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dragi focșăneni vă reamintesc că acest 

partid toxic pentru Focșani și pentru țară...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...va vota împotriva oricăror proiecte pentru 

dezvoltarea...”  

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „...haideți să fim 

corecți, domnul Costea ...așa da...putem veni la vot, am să supun la vot cele două 

amendamente dacă îmi permiteți ...domnule Nedelcu, eu am datoria, domnule Nedelcu, 

domnule Nedelcu, domnule Nedelcu...datoria mea este să supun la vot aceste două 

amendamente, din acest motiv sunt aici. Supun la vot amendamentul doamnei 

viceprimar Tătaru prima dată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

Ok, pe online domnul Răduță și doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Mulțumesc. ” 

Cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, și 8 „abțineri” din partea doamnelor și 

domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița,  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu Ungureanu Daniel, 

amendamentul  a fost aprobat. 

Supun la vot amendamentul doamnei viceprimar Dimitriu. Cine este pentru? 

Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Pe online domnul Răduță, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Cu 12 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 
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Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia 

Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 

și 8 „abțineri” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

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

Radu Nițu Ungureanu Daniel, amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul 3 în integralitatea sa. Cine este pentru? În sală toată lumea 

este pentru. Pe online? 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Da, pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Cu 20 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia 

Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu Ungureanu Daniel, proiectul nr. 3 a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 179  
 

Se prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani 

nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog dacă sunt 

intervenții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 4. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. Pe online domnul Răduță? Doamna Drumea?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Mulțumesc.” 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

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

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 4 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 180 

 

Se prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani 

nr. 386/2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog discuții pe 

marginea acestui proiect. Vă rog doamna Tătaru aveți cuvântul.”  

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Mulțumesc domnule președinte aș 

vreau să-l întreb pe domnul director de la Direcția de Dezvoltare dacă potrivit 

Ordonanței de Urgență nr. 80 din iunie 2022 poate să organizeze concurs având în 
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vedere că astăzi este 30 iunie..și atunci care este soluția de ocupare a celor două 

funcții?..Ordonanța are valabilitate până la 31 decembrie 2022..”  

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, vă mulțumesc, 

haideți să..” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Ideea era că...da, bine, mulțumesc 

frumos!” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc, 

supun la vot proiectul nr. 5. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. Pe online? 

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Mulțumesc. Domnul 

Răduță.” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc. 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

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

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 5 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 181 

 

Se prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani 

nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Direcția de Asistență Socială, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 6. Cine este 

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

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc.” 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

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

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 6 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 182 

 

Se prezintă punctul 7 de pe ordinea 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 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 7. Cine este 

pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În sală avem 8 pentru, 1 vot împotrivă 

și 8 abțineri. Pe online doamna Drumea și domnul Răduță?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Doamna secretar,  

cu 8 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, cu 11 „abțineri” din partea doamnelor și 

domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie 

Mirela, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian și 1 vot „împotrivă” din partea 

doamnei Tătaru Alexandra, proiectul nu a fost aprobat. 

 

Se prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ din Grădinița cu 

Program Prelungit nr. 23 cu sediul în Focșani, strada Nicolae Bălcescu nr. 20, în 

Grădinița „Academia Primilor Pași” Focșani, începând cu anul școlar 2022-2023; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 8. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. Pe online doamna Drumea, domnule Răduță?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Mulțumesc  

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

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

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul nr.  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 183 

 

Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea 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 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog discuții dacă 

sunt. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 9. Cine este pentru? În sală toată lumea este 

pentru. Pe online doamna Drumea, domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Mulțumesc,  
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cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

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

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 9 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 184 

 

Se prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

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

bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu 

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

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog discuții dacă 

sunt. Vă rog domnule primar.” 

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

menționez că aici s-a strecurat o eroare la tehnoredactare, sens în care propun un 

amendament la cuprinsul art. 2, în loc de suma de 227.930,06 lei se va citi suma de 

403.483,54 lei. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, vă mulțumesc! 

Vă rog dacă mai sunt alte discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu...mai așteptăm 

puțin, da, ok. Dacă vreți să luați un aer rece de afară putem face o pauză.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Da, a fost preluată greșit în...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Dar în cadrul 

proiectului este...”  

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  
„Este valoarea investiției sau s-a greșit, este împrejmuirea școlii așa cum rezultă din 

adresa de la școală, are valoarea 403,483,54 lei și noi din greșeală am trecut 227.930,06 

lei. Am preluat noi valoarea greșit. Și în documentația anexă la proiect este adresa de 

la școală, da, e valoarea din inventar rezultată din investiție, nu dați nimic.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, bun, supun la vot 

amendamentul domnului primar. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. 

 Pe online domnul Răduță, doamna Drumea? 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Mulțumesc. Cu 20 

voturi amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul nr. 10 în integralitatea sa. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru. Pe online? 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Mulțumesc.  

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița,  
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Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 10 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 185 

 

Se prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

solicitarea de trecere a unor suprafețe de terenuri situate în Municipiul Focșani, 

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

Vrancea în domeniul public al Muncipiului Focșani, în vederea asigurării 

infrastructurii necesare realizării proiectului „Optimizarea coridorului Nord-

Sud prin realizarea rețelei terminale intermodale, creșterea accesibilității rețelei 

de transport”;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog dacă sunt 

discuții. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 11. Cine este pentru? În sală toată lumea 

este pentru. Pe online?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc 

doamna Drumea. Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Da, pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Mulțumesc,  

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

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

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 11 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 186 

 

Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru 

tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice  de punere în alicare 

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

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

aprobarea listei de priorități; Inițiatori, consilieri locali  Macovei Liviu George, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 12. Cine este 

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

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc,  

cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

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

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 187 
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Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea unui număr de 2 (două) schimburi de locuințe ANL situate în Focșani, 

Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei solicitat de titularii 

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

modificările și completările ulterioare;Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu 

George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 13. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. Pe online, domnul Răduță, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc!  

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

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

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 13 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 188 

 

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului pentru repartizarea în vederea închirierii locuințelor 

din fondul locativ de stat aparținând Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Vă rog discuții pe 

marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 14. Cine este pentru? În 

sală toată lumea este pentru. Pe online, doamna Drumea, domnul Răduță?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Domnul Răduță.” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Da, pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc! 

Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

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

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

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 14 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 189 

 

Se prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea inițierii procedurii de vânzare fără licitație publică către S.C.AMM 

MED STAR S.R.L., a spațiului medical în suprafață totală de 253,32 mp., situat 

în incinta imobilului din Focșani, str. Bucegi nr. 28, Județul Vrancea; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă rog, discuții dacă 

sunt. ” 
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         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„La articolul 3 trebuie desemnați doi consilieri, membri titulari și doi supleanți. În 

comisie și...” 

         Domnul consilier Dumitru Victor: „Doi supleanți? ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Da. ” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Atunci înainte de a 

face lucrul acesta, cred că avem proiectul numărul 15 și 16. Nu? Aș propune... ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Da, dar puteți nominaliza. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Nu, aș propune întâi o 

comisie de... ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Comisia de numărare a voturilor. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „..de numărare prima 

dată și după aia nominalizat.” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Nominalizați și apoi putem să.... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți, vă rog veniți 

cu propuneri de comisie de numărare. Da, domnul Dumitru!” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Zîrnă și domnul consilier 

Costea, membri titulari... întâi comisia de numărare? ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți și așa dacă 

doriți, eu nu am nicio problemă, haideți atunci să propunem și ulterior venim cu 

comisia de numărare...tocmai de asta, s-a înțeles greșit...haideți să propunem...vă rog 

domnule Dumitru, mai spuneți o dată. Domnul Zîrnă cu domnul Costea... ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul Zîrnă cu domnul Costea și 

Dumitru cu Gheoca supleanți. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „...supleanți...vă rog 

dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu mai sunt alte propuneri veniți cu propuneri 

pentru comisia de numărare a voturilor. Vă rog!” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, e de mai mult timp situația 

asta în Consiliul Local, noi știm că la București este o alianță PSD-PNL, la noi 

aici...domnule...coaliții care se înțeleg, se discută pe anumite proiecte. Eu, de exemplu 

ieri am fost la comisia de buget și dumneavoastră ca un bun creștin, domnul Macovei, 

ați convocat să discutăm, să se discute aici proiectele...aseară ați avut întâlnirea cea de 

taină și astăzi ați venit cu alte modificări ale proiectului de la buget, deci ce să 

înțelegem de la dumneavoastră domnule...că nu doriți nimic, doriți să bulversați 

municipiul. Ce treabă are? Doamnă, dumneavoastră ce treabă aveți? Că nu aveți nicio 

treabă, vă spun eu, dumneavoastră nu mai aveți nicio treabă, pleacă de la 

dumneavoastră la USR în draci. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Nițu, 

domnule Nițu haideți să păstrăm...” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Problema este așa...doriți să conlucrăm împreună 

pentru binele municipiului Focșani? Noi dorim, noi cei de la PSD, consilierii PSD 

dorim acest...dumneavoastră văd că nu doriți. ” 



21 
 

         

Doamna viceprimar Tătaru Alexandra: „Și de la PSD la APP sau cum? ” 

      Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Nu știu cum, eu nu 

știu dacă vă uitați bine și să știți că dacă discutăm de două-trei ori, de cinci ori sau de 

zece ori este...nu discutăm degeaba...degeaba pentru dumneavoastră.” 

       Domnul consilier Radu Nițu: „Nu dumneavoastră hotărâți acolo, sunteți copii 

de mingi acolo, ce dracu! ” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Știu că nu luăm...din 

acest motiv suntem 21, astăzi 20, pentru că... ” 

         Domnul consilier Radu Nițu: „Eu zic așa, haideți să discutăm, parcă pe domnul 

Bîrsan îl auzeam „domnule veniți să discutăm”...discutăm...vreți numai 

dumneavoastră, vă lăsăm, v-am lăsat, dar haideți domnule să încercam o dată să trecem 

la linia dreaptă. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Nițu, 

domnule Nițu eu nu știu ce ați auzit dumneavoastră, probabil că vă uitați la televizor 

mai mult. ” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Nu mă uit, mă uit la dumneavoastră, că degeaba 

mă uit. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Nu știu de ce ați ajuns 

la proiectul acesta, puteți face nominalizări, aici eram, la nominalizări. ” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Ce fel domnule de nominalizări? Să ne tăiați 

rândul? ” 

        Doamna viceprimar Dimitriu Ana-Maria: „Domnule președinte, domnule Nițu 

calmați-vă! ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Bîrsan aveți 

cuvântul, doamna Dimitriu dacă doriți după domnul Bîrsan. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule președinte, fiindcă mi-a 

pomenit numele domnul Radu, domnule o coaliție, cum spuneți dumneavoastră și dacă 

undeva acolo la București e de dorit să se împace și e bine că se împacă, dacă se împacă, 

vedeți dumneavoastră... dumneavoastră aveți impresia că o coaliție înseamnă ca ceilalți 

să facă ce doriți dumneavoastră...iaca nu se potrivește, fiecare are părerea lui și trebuie 

respectată părerea lui, fără a fi luată al miștouri sau la alte expresii de genul ăsta. Deci, 

toți cei care suntem aici tratăm subiectele și aceste proiecte cu responsabilitate, dacă 

noi ne adunăm și le discutăm, le discutăm și chiar le discutăm să luăm o hotărâre cât 

mai bună, în momentul în care sunt mai multe capete care se apleacă asupra unui 

proiect sigur că pot ieși hotărâri și nepripite și relativ corecte, de aceea sunteți și 

dumneavoastră în opoziție să veniți cu argumente pertinente dar nu cu miștouri și tot 

felul de aluzii de genul ce ați spus dumneavoastră mai devreme. Nu vă face cinste, să 

nu trăiți cu impresia că noi suntem aici doar anexa dumneavoastră și dacă nu suntem 

de acord cu punctul dumneavoastră de vedere suntem împotriva focșănenilor, nu, noi 

suntem pentru focșăneni, suntem pentru cheltuirea banului public în condiții de 

transparență și în condiții de chipzuință, nu altfel, de aceea suntem noi aici. Mulțumesc 

domnule președinte! ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mulțumesc, acum dacă 

tot am ajuns faceți nominalizări pentru acest proiect?” 
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Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Nedelcu poate. ” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Dacă nu doriți să 

faceți vă rog să propuneți pentru comisia de numărare, vă rog.” 

         Domnul consilier Dumitru Victor: „Doi consilieri? ” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Trei. ” 

         Domnul consilier Dumitru Victor: „Trei, domnul Bîrsan, doamna Tătaru și 

doamna Stroie.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mulțumesc! Am să 

supun la vot...nu...comisia nu...scuzați...dacă nu mai sunt alte propuneri atunci am să 

trec la proiectul numărul 16.” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Comisia trebuia, scuzați.” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Asta am zis și eu dar 

m-ați întrerupt. Supun la vot comisia. Cine este pentru? În sală... e bine. Este cineva 

împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! În sală avem doi, patru, opt...scuzați...mai 

număr o dată că mi se pare că lipsește cineva dar probabil că... da domnul Nistoroiu 

lipsește, corect. Și pe online, vă rog.” 

         Domnul consilier Bîrsan Costel: „Propunem pe cineva de la dânșii, dacă s-au 

abținut probabil că nu le convine, sau două persoane de la dumneavoastră, nu-i nicio 

problemă. ” 

         Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „E decizia dânșilor. ” 

         Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dacă s-au abținut înseamnă că ceva nu le 

convine. ” 

         Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnule consilier, este normal să nu ne 

convină să fim în disensiuni de fiecare dată, dar dacă dumneavoastră ați ales calea asta 

să vă propuneți și să vă autopropuneți de fiecare dată noi vă lăsăm domnule că nu avem 

nimic împotrivă. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „De ce nu ați venit și dumneavoastră cu o 

propunere? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu, am venit de fiecare dată și ne-ați luat în 

râs. Nu vrem să fim bătaia de joc a nimănui. Mulțumesc! ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc! Pe 

online vă rog domnul Răduță și doamna Drumea pentru comisia de numărare a 

voturilor.” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc!” 

        Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru ” 

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

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

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

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 8 abțineri din partea doamnelor și domnilor 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel comisia de 

numărare a fost aprobată. 
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         Se prezintă proiectul numărul 16: proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 0,50 mp situat în Focșani, B-

dul Independenței nr.8, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în 

vederea amplasării unui panou publicitar;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Aici, la fel avem câteva 

propuneri. Vă rog domnule Dumitru!” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci, comisia întâi și apoi...” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Da, comisia atât, nu 

comisia scuzați-mă, propunerile pentru proiect, nominalizările vă rog.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul Zîrnă și domnul Costea titulari și 

supleanți Gheoca și Dumitru.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Da, mulțumesc! 

Trecem la proiectul numărul 17 apoi ne oprim...vot...exact.” 

 

       Se prezintă proiectul numărul 17: proiect de hotărâre privind alegerea unui 

președinte de ședință pentru Consiliul Local al Municipiului Focșani pentru o perioadă 

de 3 luni, începând cu luna iulie 2022;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă rog domnule Bîrsan 

aveți cuvântul.” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Eu propun pe doamna viceprimar Alexandra 

Tătaru. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă rog domnule 

Nedelcu!” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Uite, dacă tot domnul consilier Bîrsan mi- a 

ridicat mingea la fileu sau ne-a ridicat și avem și noi o propunere, eu îl propun pe 

domnul consilier Cristian Zîrnă. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mai sunt alte 

propuneri?” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Auziți? Vreau să fac, am văzut că domnul Costea 

zâmbește și cred că își dorește, l-aș propune pe dânsul...și dânsul are o vechime, are 

experiență, e bun la toate. ” 

        Domnul consilier Costea Ionel: „Mulțumesc! Merg pe mâna dumneavoastră, vă 

mulțumesc. Așa cum m-ați susținut și la piață...mulțumesc frumos. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Deci, aveți aceste trei 

propuneri să înțeleg.” 

        Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnule președinte eu mă retrag din... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Ok, domnule Costea 

participați și dumneavoastră? Ba da, dacă nu dorește poate să se retragă bineînțeles, nu 

putem să forțăm oamenii să fie...e o propunere, haideți domnule.” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, trebuia să spună când a fost 

nominalizat domnule, acum e tardiv, e târziu, vă rog eu frumos, haideți să respectăm 

regulamentul. Când a fost numinalizat putea...acum e tardiv. ” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnule Nițu aveți 

experiență...nu vreau, aveți experiență în Consiliul Local și știți foarte bine că am 

dreptate, că înainte de a supune la vot categoric se pot propune în continuare, putea și 

atunci, putea și acum. Vă spun sincer că așa este, uitați că mai aștept propuneri, eu mai 

aștept.” 

        Domnul consilier Costea Ionel: „Da,deci...îmi retrag candidatura pentru acestă 

funcție. Aștept următoarea...” 

        Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Dacă tot a dorit domnul Nițu să mă propună 

pe mine, eu îl doresc pe domnul Nițu, îl propun pe domnul Radu Nițu pentru funcția 

de președinte. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Haideți dacă vreți să 

ne jucăm  cât vrem așa. Vă rog domnule Nițu acceptați? Ca să fiu așa direct cum spuneți 

dumneavoastră.” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Eu am condus, dumneavoastră nu ați condus 

deloc...decât o mașină. ” 

        Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnul, eu vreau să învăț de la 

dumneavoastră, că aveți experiență domnul Nițu, deci eu vreau să învăț de la 

dumneavoastră, că aveți experiență. ” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Eu am vreo patruzeci de ani de conducere. 

Mulțumesc! ” 

        Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Îl propun pe domnul  Radu Nițu 

dumneavoastră, că aveți experiență. ” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Mă onorează dar să știți că mă dezavantajează că 

m-ați propus dumneavoastră. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Dacă nu mai aveți 

propuneri supun la vot propunerea făcută de domnul Bîrsan în legătură cu doamna 

viceprimar Tătaru Alexandra. Vă rog, cine este pentru? Este cineva împotrivă. Se 

abține cineva? Pe online doamna Drumea, domnul Răduță? ” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Domnul Răduță?” 

        Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mulțumesc!” 

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

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

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

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 8 abțineri din partea doamnelor și domnilor 

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

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel doamna 

viceprimar va fi președinte de ședință începând cu luna iulie 2022, proiectul numărul 

17 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 190 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Am să spun atenției 

dumneavoastră proiectul suplimentar...proiectul suplimentar, vă rog stimați colegi.” 
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       Se prezintă proiectul în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Focșani în calitate de 

coorganizator al Olimpiadei Naționale de Inovare și Creativitate Digitală Info Educație 

care se va desfășura în perioada 25 iulie-30 iulie 2022 ;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă rog, dacă sunt 

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

În sală toată lumea este pentru. Pe online doamna Drumea? Domnul Răduță?” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru. ” 

        Cu 20 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminiţa, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel proiectul suplimentar a fost aprobat devenind hotărârea nr. 191 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Am să rog colegii de 

la tehnic să pună pe pauză astfel încât să putem să votăm secret cele două proiecte, 

respectiv proiectul numărul 15 și proiectul numărul 16.” 

 

        PROCEDURĂ DE VOTARE 

 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Revenim la ședință, vă 

rog comisia de numărare, dacă aveți rezultate la proiectul numărul 15, acela cu 

licitația...inițierea procedurii de vânzare fără licitație publică către S.C.AMM MED 

STAR S.R.L., vă rog.” 

         Doamna viceprimar Tătaru Alexandra: „Mulțumesc, domnule președinte,   s-

au tipărit 18 buletine de vot, s-au repartizat 18 buletine de vot, rezultatul votului este: 

pentru domnul consilier Zîrnă Cristian membru titular 15 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă, 1 vot nul. 

        Pentru domnul Costea Ionel membru titular 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 

vot nul. 

        Pentru domnul consilier Dumitru Victor membru supleant 15 voturi pentru, 2 

voturi împotrivă, 1 vot nul. 

        Pentru domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru membru supleant 16 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot nul. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Da, vă mulțumesc, 

supun la vot proiectul numărul 15. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. 

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

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

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 15 a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 192 
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Trecem la proiectul numărul 16 și online doamna Drumea dacă e nevoie...trebuia 

să fie în sală aici, o să lăsăm doar pe cei care sunt prezenți fizic, da? Haideți la proiectul 

numărul 16, vă rog!” 

         Doamna viceprimar Tătaru Alexandra: „Pentru proiectul 16  s-au tipărit 18 

buletine de vot, s-au repartizat 18 buletine de vot: pentru domnul consilier Zîrnă 

Cristian membru titular 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 vot nul. 

        Pentru domnul Costea Ionel membru titular 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 

vot nul. 

        Pentru domnul consilier Dumitru Victor membru supleant 16 voturi pentru, 2 

voturi împotrivă, 0 voturi nule. 

        Pentru domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru membru supleant 16 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă, 0 voturi nule. ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mulțumesc, supun la 

vot proiectul numărul 16. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. ” 

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

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

George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Ailincuței 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 16 a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 193 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Secțiunea a II-a din 

ședință. ” 

 

        Se prezintă secțiunea a II-a: adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 

6321/30.05.2022 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

55566/31.05.2022 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de 

persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna mai 2022; 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Iar la secțiunea a III-a 

stimați colegi, dacă mai e ceva de adăugat, dacă nu... ” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul președinte aș vrea să... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Vă rog, domnule Nițu.” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Ați văzut că noi, cei din grupul PSD am votat 

nominal pe dumneavoastră, cei care au fost propuși, aș ruga așa să țineți minte 

chestiunea asta pentru că așteaptă vremuri și mai bune în perioada următoare, 

înțelegeți? Eu încă o dată...domnul, domnul... ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mulțumesc domnule 

Nițu....vă rog, vă rog.” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „...ieri ați convocat degeaba ședința de comisie la 

buget pentru că noi am vorbit una ieri, acum astăzi s-a...  ” 

        Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Nu este așa, toate 

proiectele au avut aviz favorabil, în afară de proiectul numărul 7.” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Ba da, haideți să încercăm, că tot este voința 

dumneavoastră și cred că și a noastră să lămurim lucrurile aici cu Primăria, cu domnii 

și doamnele care se ocupă de proiecte și să votăm pentru focșăneni.” 
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Domnul preşedinte de şedinţă Liviu George Macovei: „Mulțumesc, 

mulțumesc, am să...sunt convins că liderii celor două grupări ne-au auzit, mă refer la 

domnul Nedelcu și domnul Dumitru și cu siguranță vor găsi o soluție. Dacă nu mai 

sunt alte discuții declar ședința închisă. Vă mulțumesc foarte mult!” 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETARUL GENERAL AL 
              Macovei Liviu George                             MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                   Marta Carmen Ghiuță 

 

 

 

       ÎNTOCMIT, 
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