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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 05.07.2022 

 

 

 

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

Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința extraordinară 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 Cristina Dăscălescu – șef Serviciul administraţie publică locală, agricultură; 

 d-na Carmen Grosu – Director Direcția economică; 

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

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

termoficare, Etapa a II-a”; 

 d-nul Adrian Măgdălin – șef Serviciul investiții; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

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

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

 d-na Lupu Gârleanu Roxana – consilier Cabinet Primar. 

 

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

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2022, a sumei de 10 mii lei pentru acordarea de stimulente financiare 

absolvenților de liceu care au obținut media 10 la Examenul Național de 

Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2022, a sumei de 3 mii lei pentru acordarea de premierea elevilor  

care au obținut media 10 la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2022, 

an școlar 2021-2022; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. 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 

 

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

obiectivul de investiție „Împrejmuire gard” la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” 

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

obiectivul de investiție: „Reabilitare monument funerar Mr. Ghe. Pastia din 

Cimitirul Sudic, Municipiul Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

obiectivul de investiție: „Reabilitare monument „Cimitirul Eroilor Români” din 

Cimitirul Nordic, Municipiul Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

obiectivul de investiție: „Reabilitare monument „Basorelief Zoe și Dumitru 

Bengescu” din Cimitirul Nordic, Municipiul Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliul Local al municipiului 

Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 05.07.2022. Vă aduc la cunoștință că această 

ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 539 din 01.07.2022, emisă de Primarul 

municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se desfășoară cu 

participare fizică și online. 

 Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al 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? O să revin. 

Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 
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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.” 

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? O să revin. 

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: 

„domnul Bîrsan nu este nici online, o să consemnăm că este absent. Și domnul Nedelcu 
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acum, ne auziți? Probabil domnul Nedelcu nu se conectează, în momentul în care intră 

online o să vă anunț. Constat că în sală sunt prezenți 15 consilieri locali municipali, iar 

în mediul online au răspuns 3, acum mai sunt 2.  

Oricum este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137, alin. 1 din Codul 

Administrativ. 

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. 

În ceea ce privește procesul verbal al ședinței ordinare din 30.06.2022, vă aduc 

la cunoștință faptul că nu a fost redactat de colegii mei, motiv pentru care o să-l 

supunem aprobării dumneavoastră la ședința următoare. 

De asemenea vă fac cunoscut faptul că Judecătoria Focșani prin incheierea 

pronunțată în Camera de Consiliu din data de 29.06.2022 în dosarul nr. 8917/231/2022 

a admis sesizarea formulată de Secretarul General al municipiului Focșani cu privire 

la validarea mandatului de consilier local supleant și a validat alegerea doamnei 

Pristavu Viorica ca membru a Partidului Social Democrat înscris pe lista supleanților 

în funcția de consilier local al municipiului Focșani, județul Vrancea. Hotărârea a fost 

comunicată Prefectului Județului Vrancea și Secretarului General al Municipiului 

Focșani și este executorie fiind și definitivă. În consecință salutăm astăzi prezența în 

sală a doamnei Pristavu Viorica și o rugăm să depună jurământul. De asemenea o invit 

pe doamna Tătaru să preia lucrările ședinței.” 

Doamna Viorica Pristavu „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu 

bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor 

municipiului Focșani, așa să-mi ajute Dumnezeu! Mă onorează poziția de consilier 

local supleant, dar totodată mă obligă, mulțumesc domnului Primar pentru încrederea 

acordată, mulțumesc tuturor celor prezenți și cred într-o colaborare fructuoasă, și      

într-o colaborare doar și pentru cetățenii municipiului Focșani. Vă mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumim 

doamna consilier, bine ați venit în rândul consilierilor, bine ați venit în arena cu lei sau 

cu ... pisici. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „felicitări pentru funcția 

aleasă doamnei consilier local Pristavu, bine ați venit în Consiliul Local și bun găsit la 

o nouă ședință extraordinară convocată de domnul Primar prin Dispoziția nr. 

539/01.07.2022. Așa cum ați primit materialele pe ordinea de zi sunt înscrise 7 proiecte 

de hotărâre și vă invit la discuții suplimentare dacă sunt. Domnul Primar vă rog.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

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

pentru ordinea de zi de astăzi propun suplimentarea cu următoarele 2 proiecte de 

hotărâre: 



5 
 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a 

investiției și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Construire Creșă 

mare, str.Tisa, nr.30, Municipiul Focșani”; 

2. proiect hotărâre privind, aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr.36/215 din 31.07.2012, privind 

aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția 

și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare. Mulțumesc.” 

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

Dacă nu...” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „bună ziua, sunt prezent de la început, doar 

că nu s-a auzit și nu s-a văzut.” 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„consemnăm.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă mulțumesc. Țin să felicit pe colega 

noastră și să-i urez succes. Vă mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim și noi. 

 Supun la vot suplimentarea ordinii de zi, cine este „pentru”? „Împotrivă”? Se 

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

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru. Felicitări doamnei consilier 

Pristavu și mult succes!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 21 de voturi ”pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță: 

„20.” 

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

ordinea de zi. 20 de voturi ”pentru”. Da. Avem un absent.” 

Cu 20 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

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

Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Pristavu Viorica,  Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Drumea Alina Ramona,  

Tătaru Alexandra  și Stroie Mirela, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. 

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

ordinea de zi în integralitatea sa. Cine este pentru?” 

În sală toată lumea este ”pentru”. 
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În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Balaban Elena Luminița,  Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Pristavu Viorica,  

Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae,  Stroie Mirela și 

Dimitriu Ana-Maria. 

Pe online? Domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Cu 20 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

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

Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Pristavu Viorica,  Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Drumea Alina Ramona,  

Tătaru Alexandra  și Stroie Mirela, ordinea de zi a fost aprobată. 

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

alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2022, a sumei de 10 mii 

lei pentru acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu care au 

obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea proiectului nr. 1? Domnule consilier Macovei, vă rog!” 

Domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Da. Mulțumesc, doamna președinte! 

Aș vrea să fac și eu un amendament.  

Se modifică art. numărul 2 și va avea următorul conținut: 

Împuternicirea Primarului municipiului Focșani și a viceprimarilor municipiului 

Focșani să acorde premiile prevăzute la art. numărul 1. Mulțumesc!” 

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

discuții? Dacă nu, supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Macovei.” 

Cine este pentru? 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Dumitru Victor, Macovei Liviu, 

Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Marcu 

Livia Silvia, Răduță Nicolae,  Stroie Mirela și Dimitriu Ana-Maria. 

Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

În sală avem 3 abțineri. N-ați votat. Domnul Ungureanu? Abținere. 

Doamna consilier Pristavu? Abținere. 6 abțineri în sală. 

În sală se abțin următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Balaban Elena Luminița,  Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel și Pristavu Viorica.  
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online? 

Doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

Nistoroiu? Cum votați amendamentul? Cu 12 voturi ”pentru” și 8 abțineri...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani, Marta-Carmen Ghiuță: 

„11.” 

Cu 12 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Nedelcu 

Mihai, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Drumea Alina 

Ramona,  Tătaru Alexandra, Stroie Mirela, 7 abțineri din partea doamnelor și domnilor 

consilieri:   Radu Nițu, Mocanu Georgian,  Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, 

Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Pristavu Viorica și o neparticipare a 

domnului consilier Alexandru Nistoroiu, amendamentul domnului consilier Macovei 

Liviu a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul nr. 1 cu tot cu amendamentul.  

Cine este pentru?” 

În sală toată lumea este ”pentru” 

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

Balaban Elena Luminița,  Gongu Emanuel, Ungureanu Daniel, Pristavu Viorica,  

Dumitru Victor, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru,  Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae,  Stroie Mirela și 

Dimitriu Ana-Maria. 

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

Doamna consilier Drumea!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Ailincuței?” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Cu 20 voturi ”pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri: Radu Nițu, 

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

Daniel, Balaban Elena Luminița, Ailincuței Lauriana, Pristavu Viorica,  Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, 
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Răduță Nicolae, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Drumea Alina Ramona,  

Tătaru Alexandra  și Stroie Mirela, proiectul nr.  1 a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 194 

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

președinte, dacă îmi permiteți? ” 

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

domnule Primar!” 

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

paranteză, n-am niciun fel de problemă. Puteți veni cu toții să oferiți premiile elevilor 

absolvenți de liceu care au obținut media 10 la Bacalaureat și elevilor de gimnaziu care 

au obținut nota 10 la Evaluarea Națională, dar ar trebui să vă spun doar atât, că în Codul 

administrativ, atribuțiile viceprimarilor sunt delegate de către Primar. Dacă vorbiți de 

nominalizarea unor consilieri este atributul Consiliului Local. Dacă vorbiți de 

atribuțiile unor viceprimari, nu. Este o mare diferență, domnule consilier. Doar ca idee. 

Nu am niciun fel de problemă. Mulțumesc!” 

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

mai sunt alte discuții, trecem la proiectul nr. 2. 

 

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

alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2022, a sumei de 3 mii 

lei pentru acordarea de premierea elevilor  care au obținut media 10 la Examenul 

de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2022, an școlar 2021-2022; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Domnul consilier Dumitru Victor.” 

Domnul  consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc, doamna viceprimar! 

Amendamentul se referă la modificarea art. 1, care va avea următorul conținut: 

Aprobarea alocării sumei de 6 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2022, pentru  premierea elevilor  care au obținut media 10 la Examenul de 

Evaluare Națională, sesiunea iunie 2022, an școlar 2021-2022. Mulțumesc!” 

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

alte discuții? Domnul consilier Macovei.” 

Domnul consilier Liviu Geoge Macovei: „Am și eu un amendament. 

 Se modifică articolul  numărul 2 și va avea următorul conținut: 

Împuternicirea Primarului municipiului Focșani și a viceprimarilor municipiului 

Focșani să acorde premiile prevăzute la art. numărul 1. 

 Și acest amendament a pornit de la inițiativa domnului Nițu, din ședința trecută, 

când ne-a solicitat să fim cu toții pentru tot ceea ce înseamnă atribuțiile Consiliului 

Local.  

Vă mulțumesc, domnule Nițu că mi-ați dat aceste idei și în acest sens am făcut 

aceste amendamente, atât la proiectul nr. 1, cât și la proiectul nr. 2. În același timp 

apreciez și am să țin cont, domnule Primar de ceea ce mi-ați transmis, iar la următoarele 

proiecte sunt convins că dumneavoastră veți ține cont de ceea ce am făcut și vom avea 

grijă să fim exact în litera și în spiritul legii. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: Doamna 

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

vrea... pentru că tot este vorba despre premierea copiilor cu rezultate excepționale și 

pentru că duminică s-au premiat elevii din municipiul Focșani cu rezultate deosebite 

la nivel național, cât și internațional, aș avea rugămintea să nu uitați că există și elevi 

din ciclul primar, care la fel au rezultate deosebite la concursuri naționale și poate că 

internaționale, asta nu știu să spun. Și să știți că sunt foarte multe frustrări la nivelul 

copiilor din ciclul primar, cât și al părinților pentru că aceștia nu au fost băgați deloc 

în seamă.  

Și am rugămintea la dumneavoastră, domnule Primar, să înaintați către 

Inspectoratul Școlar Județean, cum ați solicitat de altfel, pentru învățământul gimnazial 

și liceal, să înaintați o adresă prin care să cereți numărul copiilor pentru că, cu siguranță 

va fi tot cam 180-200 de elevi așa cum au fost și duminică, când dumneavoastră singur 

i-ați premiat de altfel și nu cred că am face ceva rău.  

Este adevărat poate că suma alocată nu va fi aceeași de 250 lei. Poate va fi mai 

mică, dar sunt convinsă că se vor găsi resurse în bugetul municipiului Focșani și pentru 

acești elevi care merită încurajați pe viitor, pentru că, clar vor veni din urmă, iar cei pe 

care i-am premiat duminică își vor lua într-adevăr zborul și vor pleca din oraș. Și dacă 

Codul administrativ, ca o mică paranteză, spuneți că viceprimarii doar cu atribuțiile pe 

care dumnevoastră le dați, vreau să vă aduc la cunoștință tot conform Codului 

administrativ că viceprimarii sunt aleși din rândul consilierilor locali. Vă mulțumesc!” 

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

permiteți.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule primar, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Aș vrea să...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Nu v-am dat cuvântul 

domnule consilier, era domnul primar.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu mi-ați dat? Am ridicat mâna, nu mai 

vedeți?” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Încă nu v-am dat 

cuvântul.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Eu i-am 

cedat cuvântul domnului consilier.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Ok, atunci aveți cuvântul 

domnule consilier Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Auziți? Haideți, uitați-vă, toată sala, de aia 

sunteți în centru acolo să stiți, da? Am ridicat și înaintea doamnei...”  

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Am văzut când ați ridicat 

mâna.”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Aș vrea să-l întreb pe domnul consilier Dumitru 

dacă a făcut vreo discuție, într-adevăr acești copii care au luat nota 10, merită și chiar 

merită din plin acest premiu care înaintează Consiliul Local prin Primărie, dar aș vrea 

să întreb dacă dumneavoastră ați făcut vreo discuție la nivelul contabilității din 

Primaria serviciului economic sau de unde se iau banii...s-au mărit că ați făcut un 

amendament pentru mărirea plafonului, dacă puteți să-mi spuneți.”  
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Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Dumitru vă rog.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnule Nițu să înțeleg că 

dumneavoastră nu sunteți de acord cu majorarea sumei...ideea noastră de amendament 

a plecat de la faptul că s-au acordat 2.000 de lei absolvenților de liceu și având în 

vedere că rezultatele pot fi echivalente și sunt echivalente nu cred că e o discriminare 

pentru copii de V-VIII, tocmai asta este ideea, și suma nici nu este foarte mare de la 

3.000 la 6.000 de lei, eu am făcut această propunere în comisia de buget, acest 

amendament s-a votat, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei are 

obligația să identifice suma. Mulțumesc!” 

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

permiteți.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Vă rog domnule primar!” 

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

să fac o precizare, această sumă de 6.000 de lei, domnul consilier Dumitru suntem de 

acord cu..eu cel puțin nu am niciun fel de problemă, cu toate că dacă stăm și punem în 

balanță nevoile celor care au absolvit liceul sunt mult mai mari, decât nevoile celor 

care au absolvit școala gimnazială, dar nu asta este problema, e ok pentru că spuneți să 

facem o egalitate de șanse să spun așa. Însă trebuie să precizați, mai departe 

amendamentul dumneavostră trebuie să-l completați, să spuneți că fiecare 

absolvent...dați-mi voie să spun...”   

Domnul consilier Dumitru Victor: „La fel cum ați identificat și dumneavoastră 

suma...” 

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

consilier dați-mi voie să spun până la capăt. Suma de 6.000 de lei trebuie să precizați 

cum va fi distribuită așa cum este prevăzut că fiecare elev va primi câte 1.000 de lei, 

trebuia măcar să faceți precizarea până la capăt că fiecare elev va primi câte 2.000 de 

lei, că se poate interpreta...”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci nu se înțelege, nu se înțelege...” 

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

înțelege.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Dublându-se suma fiind 3 copii e greu de 

înțeles, mie mi se pare că e lesne de înțeles.” 

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

pentru a se putea consemna în procesul verbal de ședință.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Bun, atunci o să reformulez...fiecărui 

dintre cei 3 elevi...” 

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

trebuie să vă inflamați...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu mă inflamez dar sunt inutile.” 

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

inutile pentru că putem face în felul următor, așa cum ați menționat dumneavoastră 

amendamentul dacă dăm înregistrarea, să o redăm încă o dată ce ați spus 

dumneavoastră spune așa: că se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local 

al municipiului Focșani, punct, iar mai departe articolul trebuie dus cu modificările 

până capăt.” 
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Domnul consilier Dumitru Victor: „Ok.! 

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

un tabel în care sunt nominalizați toți elevii care au obținut media 10 și pentru fiecare 

s-a stabilit o sumă. E posibil ca dumneavoastră să veniți să spuneți că poate vreți să-i 

dați unui copil de la Ion Basgan să-i dați 4.000 de lei, nu știm noi cum să împărțim 

suma respectivă.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul primar e o discuție inutilă și 

ilogică” 

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

inutilă.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Ceea ce invocați dumneavoastră nu are 

sens.” 

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

pădure dacă tai doi copaci în loc de unul am crengi la toți, aici n-am crengi la toți, aia 

e problema.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Ați găsit un exemplu fericit.” 

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

fericit, să știți. Și în al doilea rând, dați-mi voie să-i dau răspuns și doamnei viceprimar, 

deși n-ar fi trebuit, ar fi trebuit să lămuriți această problemă, dați-mi voie, vă rog puțină 

liniște...ar fi trebuit și puteați să lămuriți foarte simplu această problemă ca să nu mai 

apăreți așa pe sticlă cu întrebări puerile în cadrul partidului dumneavoastră să o 

întrebați pe doamna membră de partid, doamna inspector general școlar, de ce aceste 

premii au fost acordate acestor elevi și nu și elevilor din ciclul primar.  

Noi am solicitat de la Inspectoratul Școlar Județean să ni se comunice elevii și 

profesorii care au îndrumat elevii să obțină rezultate deosebite la olimpiadele și 

concursurile naționale și internaționale. Nu am făcut precizarea pentru gimnaziu sau 

liceu, au fost comunicate ca de fiecare dată, în fiecare an apar aceste discuții și am 

purtat o discuție pe această temă cu doamna inspector general, mai sunt și alte multe 

concursuri care nu sunt organizate sub egida Ministerului Educației și pentru care 

dumnealor nu pot să ne comunice aceste rezultate că nu sunt centralizate la nivel 

național și la nivel județean. Noi am premiat doar elevii care au participat, repet, la 

olimpiadele și concursurile județene și naționale organizate sub egida Ministerului 

Educației. Ăsta a fost răspunsul primit de la Inspectoratul Școlar, noi propunerile pe 

care le-am făcut și pe care dumneavoastră le-ați aprobat și v-am și invitat să participați, 

v-am transmis invitațiile pe mai multe căi, invitația de a participa la toate evenimentele 

organizate, nu numai la premierea elevilor la toate evenimentele organizate și n-am 

văzut niciun consilier local PNL sau USR prin Piața Unirii în această perioadă, dar vă 

spun foarte clar...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „..trebuia să fiu și întrebată 

de ce...” 

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

veni și nu era niciun fel de problemă, a venit doamna inspector general, am invitat-o, 

a venit, s-a prezentat, chiar dacă e membră PNL a participat la premierea elevilor.” 

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

primar pentru explicații, sunt convinsă că anul viitor lista va fi completată cu toți copii 

care au participat la toate tipurile de concursuri...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „A fost 

doamna consilier Marcu și a luat premiu și o felicit pentru rezultatele deosebite 

obținute cu elevii dumneaei.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Dumitru vă invit să reformulați amendamentu și să-l supunem la vot.”  

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

calitate de profesor și nu în calitate de consilier local.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, deci reiau amendamentul, reluăm 

procedura ca să nu fie nicio discuție. Deci aprobarea alocării sumei de 6.000 de lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2022 pentru premierea elevilor care au 

obținut media 10 la examenul de Evaluare națională sesiunea iunie 2022, an școlar 

2021-2022, după cum urmează: Gavrilă Ioana-Școala Gimnazială Ion Basgan Focșani 

2.000 de lei, Popa Rialda Maria-Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani 2.000 

de lei, Simion Iasmina Alexandra-Colegiul Național Unirea Focșani 2.000 de lei. În 

total 6.000 de lei. Mulțumesc!” 

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

acest amendament. Cine este...domnul consilier Mocanu vă rog dacă nu se poate să 

trecem totuși într-o discuție.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Vă înșelați doamna viceprimar, echipa 

de fotbal...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci eram în procedură de vot, interveniți 

total inoportun...” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „...am ridicat mâna de 10 minute, dacă 

doamna președinte nu vrea să-mi dea cuvântul ” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „...clamați că sunteți educat și aveți 

disciplina dialogului și că nu interveniți peste...păi ce inseamnă cu intervențiile astea?” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Haideți să trecem peste 

aceste momente. Domnilor consilieri am supus la vot...” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „De 10 minute stau cu mâna ridicată să 

vorbesc...” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „...eram în procedură de vot. ” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnule consilier Mocanu 

vă rog, câteva secunde să încheiem.” 

        Domnul consilier Mocanu Georgian: „Doamna președinte, doamna 

președinte...” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Dumitru.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „Ați stat 40 de ani într-o școală, nu ați învățat 

nimic ? ” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul Victor, reveniți-vă puțin domnul 

Victor, nu vă mai stresați atât  de tare.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „...în procedură de vot trebuie să respectați.” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Doamna președintă, calmați-vă copilașul, vă 

rog frumos.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Vă rog frumos domnilor 

consilieri, supun la vot amendamentul domnului...” 
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        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Calmați-vă, că el se crede în pădure, la tăiat 

de lemne acolo.” 

        Domnul consilier Dumitru Victor: „...mai treci pe la școală.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Supun la vot 

amendamentul domnului consilier Dumitru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 

Sunteți pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, doamna consilier Drumea?” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Vă rog să vă calmați copilașul, că nu-i în 

pădure aici, suntem în Consiliul Local și avem dreptul să vorbim.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Cum votați domnule 

consiler Nedelcu? Cum votați?” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Sunt pentru, cu toate că nu știe matematică 

domnul Victor dar asta e.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Pentru. Doamna consilier 

Ailincuței?” 

        Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

        Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

        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, Tătaru 

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

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

Ungureanu Daniel amendamentul a fost votat. 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Supun la vot 

amendamentul formulat de domnul consilier Macovei. Cine este pentru? Cine este 

împotrivă? Cine se abține? În sală consilierii PNL-USR sunt pentru și consilierii PSD 

se abțin. În online, doamna consilier Drumea. ” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Abținere.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 

        Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Abținere.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

        Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Abținere.” 

        Cu 11 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, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian și 9 abțineri din partea doamnelor și domnilor consilieri 

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

amendamentul a fost votat. 

         Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Proiectul numărul...supun 

la vot proiectul numărul 2 în integralitatea lui...vă rog supun la vot proiectul numărul 

2. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, doamna consilier 

Drumea? ” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 

        Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

        Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

        Cu 19 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, Tătaru 

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

Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel proiectul numărul 2 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 195 

 

        Se prezintă proiectul numărul 3: proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 

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

aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Focșani, cabinetul primarului și viceprimarii Municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui proiect. Dacă nu sunt supun la vot proiectul numărul 3. Cine este 

pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?  

        În sală 10 voturi abținere din partea doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

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

Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 6 

voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel. În online, 

doamna consilier Drumea? 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Abținere.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 

        Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 
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        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

        Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

        Cu 9 voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Ailincuței 

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

Nistoroiu Alexandru, Pristavu Viorica, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 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, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nu a 

fost votat. 

 

       Se prezintă proiectul numărul 4: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Împrejmuire gard” la 

Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 4. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. Doamna consilier Drumea?” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 

        Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

        Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

        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, Tătaru 

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

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

Ungureanu Daniel proiectul numărul 4 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 196 

 

        Se prezintă proiectul numărul 5: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare monument 

funerar Mr. Ghe. Pastia din Cimitirul Sudic, Municipiul Focșani”;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 5. Cine este 

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

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul Nedelcu?” 

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

        Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 
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        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul Nistoroiu? 

Domnul consilier Nistoroiu?” 

        Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

        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, Tătaru 

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

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

Ungureanu Daniel proiectul numărul 5 a fost aprobat devenind   hotărârea nr. 197 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Proiectul numărul 6, vă rog 

frumos să păstrați liniștea în sală.” 

 

       Se prezintă proiectul numărul 6: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare monument 

„Cimitirul Eroilor Români” din Cimitirul Nordic, Municipiul Focșani”;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea proiectului numărul 6. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 6. Cine 

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

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul Nedelcu?” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

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

        Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul Nistoroiu?” 

        Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

        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, Tătaru 

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

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

Ungureanu Daniel proiectul numărul 6 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 198 

  

        Se prezintă proiectul numărul 7: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare monument 

„Basorelief Zoe și Dumitru Bengescu” din Cimitirul Nordic, Municipiul Focșani”;  

                                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 7. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, doamna consilier Drumea?” 

        Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

        Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 
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        Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

        Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

        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, Tătaru 

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

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

Ungureanu Daniel proiectul numărul 7 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 199 

        Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Pe ordinea de zi 

suplimentară, proiectul numărul 1.” 

 

        Se prezintă proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi suplimentară: proiect de 

hotărâre privind aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul”Construire Creșă mare, str.Tisa, nr.30, 

Municipiul Focșani”;   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 1 pe ordinea 

suplimentară de zi. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În online, doamna 

consilier Drumea?” 

         Doamna consilier Drumea Alina: „Pentru.” 

         Doamna preşedinte de şedinţă Tătaru Alexandra: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

         Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Nistoroiu? Domnule consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Cu 20 de voturi ”pentru” 

proiectul a fost aprobat. 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Costea Ionel, Dimitriu Ana-

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

Tătaru Alexandra, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Balaban Luminița, 

Mocanu Georgian,  Radu Nițu, Gongu Emanuel, Pristavu Viorica, Ungureanu Daniel. 

Proiectul nr. 1 de pe ordinea suplimentară de zi a fost aprobat cu 20 de voturi 

”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Drumea Alina-Ramona, Costea Ionel, 

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

Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Pristavu Viorica, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru devenind 

hotarârea nr. 200 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Proiectul nr. 2” 
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Se prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară: proiect hotărâre 

privind, aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr.36/215 din 31.07.2012, privind aprobarea modificării 

tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei 

termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

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

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este ”pentru”? 

În sală toată lumea este ”pentru”. În online, doamna consilier Drumea?” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Doamna consilier 

Ailincuței?” 

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Domnule consilier 

Nistoroiu? 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Cu 20 de voturi ”pentru” 

proiectul nr.2 de pe ordinea suplimentară de zi a fost aprobat. Dacă mai sunt alte 

discuții? Dacă nu, vă rog, domnule consilier Mocanu. Dacă nu mai sunt alte discuții...” 

În sală au votat „pentru” următorii domni consilieri:  Costea Ionel, Dimitriu Ana-

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

Tătaru Alexandra, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian, Balaban Luminița, 

Mocanu Georgian,  Radu Nițu, Gongu Emanuel, Pristavu Viorica, Ungureanu Daniel. 

Proiectul nr. 1 de pe ordinea suplimentară de zi a fost aprobat cu 20 de voturi 

”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Drumea Alina-Ramona, Costea Ionel, 

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

Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Pristavu Viorica, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, Zîrnă 

Cristian, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Mocanu Georgian, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru devenind 

hotarârea nr. 201 

 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „Vă mulțumesc! Aș dori să aduc în 

vederea doamnei viceprimar, elevii școlii Anghel Saligny, ciclul primar, care au 

participat la sportul școlar, la etapa națională, au fost premiați duminică seara de 

domnul Primar, domnul profesor Manu a fost prezent...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Felicitări!” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „...deci a fost, cred că a fost o greșeală 

în transmiterea datelor între Inspectoratul Școlar și Primărie. Da, nu este vina 

departamentului sau a domnului Primar. Mulțumesc!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vreau să-i spun domnului consilier, 

dacă nu știe, că în Municipiul Focșani nu este doar Școala 5. Deci dacă despre asta 

vorbim, iar faptul că domnul Primar s-a erijat aici, spunând că vina nu este a dumnealui, 

dânsul a cerut către Inspectoratul Școlar această situație și a spus cu gura dumnealui, 

mai devreme, profesorii și elevii. La clasele I-IV  matematica, româna, pentru că cele 

mai multe premii la nivel național recunoscute de Ministerul Educației, domnule 
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Primar, că am diplome în față, cum e Concursul Național la Gazeta Matematică 

JUNIOR, la COMPER, Etapa Națională a Concursului Matematică, COMPER Limba 

și Literatura română, Etapă națională, să știți că nu se fac cu profesori, se fac cu 

învățători aceste discipline. Că sunt și altele, e adevărat. Deci îmi pare rău, mai mult 

decât atât.... dacă aveți o problemă...” 

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

profesori sunt și învățătorii…” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă aveți o problemă, dacă aveți o 

problemă...dacă n-aveți nicio problemă...” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „....Inspectoratul Școlar, era normal să 

transmită de la învățători, profesori șamd...” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „...de dumneavoastră, dacă sunteți 

atât de...” 

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

ciclul  primar nu sunt elevi? Ce sunt?” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci încă ceva, dacă nu este niciun 

fel de impediment pentru nimeni de aici, da și nici pentru domnul Primar...” 

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

niciun fel de problemă…” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „.....nu costă nimic să facă o adresă 

către Inspectoratul Școlar Județean...” 

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

Inspectoratul Școlar, dumnealor au greșit…” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „A...deci încă o dată vă dați deoparte 

pentru că nu vreți să alocați bani.” 

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

Inspectoratul Școlar. Nu e adevărat…” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci nu faceți diferențe de genul 

ăsta…” 

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

alocăm bani, noi alocăm bani și am promovat…” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pentru că părinții și elevii, cât și 

învățătorii sunt foarte, într-adevăr frustrați de acest lucru, pentru că copiii lor cu 

rezultate excepționale, nu pot fi încurajați pe mai departe și de la cei mai mici, până la 

cei mai mari trebuie să aveți aceeași cantitate de măsură...” 

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

discutați la partid problema dumneavoastră…” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dar oricum, mulțumesc foarte 

mult...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „........vă rog frumos, repet, 

pentru anul viitor vom face adrese...așa cum trebuie și rezolvăm...domnule consilier...” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „...datele au fost transmise de 

Inspectorat. Cum de au reușit să transmită rezultatele sportive la domnul Primar și la 

celelalte nu au reușit...haideți doamna viceprimar...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „....dacă nu mai sunt alte 

discuții....capitolul Diverse, declar ședința închisă!” 
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Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Dacă îmi permiteți și mie, vă rog 

frumos!” 

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

permiteți, fac o invitație, dat fiind faptul că mâine este 6 iulie, se împlinesc 160 de ani 

de la semnarea decretului de înființare a Municipiului Focșani, fac un, o invitație către 

toți cetățenii Municipiului Focșani, să participe la evenimentele organizate cu acest 

prilej. Începând cu ora 17 :30 la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia va avea loc 

un spectacol de operetă, iar începând cu orele 19 :00 în Piața Unirii vom premia elevii 

ce au obținut media 10 la Bacalaureat și la Evaluarea Națională în anul școlar 2021-

2022, precum și cuplurile de aur, care au împlinit 50 de ani de căsnicie, iar în final vom 

avea un concert cameral susținut de Diana Jipa și domnul Doniga. Va fi ceva frumos 

și vă așteptăm cu toții în Piața Unirii. Vă mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „Mulțumim pentru 

invitație! Încă o dată declar ședința închisă!” 

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Dacă îmi permiteți, doamna 

președinte, vă rog...” 

Doamna președinte de ședință Tătaru Alexandra: „S-a încheiat ședința, 

doamna consilier!” 
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