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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 04.02.2021 

 

 

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 și online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

▪ d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

▪ d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

▪ d-na Dăscălescu Cristina – șef Serviciu Administraţie public locală şi 

agricultură; 

▪ d-na Carmen Grosu – director, Direcția Economică; 

▪ d-na Simona Poieană – șef serviciu Buget-contabilitate; 

▪ d-nul Adrian Imireanu – șef serviciu proiecte; 

▪ d-na Oana Amăriuței – șef serviciu Administrarea domeniului public si privat, 

fond locativ; 

▪ d-na Adrian Budescu – șef serviciul Resurse umane, managementul calităţii; 

▪ d-nul Iulian Alexandru – șef serviciu Taxe și impozite locale; 

▪ d-nul Bogdan Bratu – director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor; 

▪ d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

▪ d-nul Marius Manoliu – inspector Birou relații cu publicul, informare publică; 

▪ d-naMandea Ionica – inspector Corpul de Control; 

▪ d-na Mirela Bratu – director Direcția de AsistențăSocială Focșani; 

▪ d-na Oana Isac – director ServiciulCreșe. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții 

„C.N.I.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală 

str. Gheorghe Doja, fdt. Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pîrvan, 

Bahne din municipiul Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului 

Focșani pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4.    proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20,00 mii lei din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2021 pentru organizarea Sărbătorilor de primăvară 

1 și 8 martie;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5.    proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105,8 mii lei pentru organizarea 

Zilei personalului medical  în data de 11martie 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea 

proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, 

regenerare urbană”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în 

Centrul Social Multifuncțional ”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane 

Vârstnice”– Serviciul Social Cămin Persoane Vârstnice, din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Focșani, pentru anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la 

stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării constribuției 

de întreținere pentru anul 2021 datorate de persoanele vârstnice îngrijite la 

Centrul Social Multifuncțional ”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane 

Vârstnice” – Serviciul social Cămin persoane vârstnice, din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Focșani, precum și susținătorii legali ai acestora, care dispun de 

venituri proprii; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a costului mediu lunar de 

întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public 

Creșe Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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10. proiect de hotărâre privindaprobarea Planului de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor 

social la nivelul Municipiului Focșani, pentru anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrare și finanțate din bugetul local al Municipiului 

Focșani pentru anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a unor imobile – 

terenuri cu destinația de „căi de acces” situate în Focșani, T 22, P 27/1, 62/1, 62/9 

și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al municipiului 

Focșani;      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului teren în 

suprafață de 2541 mp cu destinația de „Drum acces” situat în Focșani, Tarla 160, 

parcela 8217, în vederea amenajării și întreținerii acestuia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în suprafață totală de 9,00 mp. situat în Focșani, str. Magazia Gării nr. 13, bl. N2, 

sc.1, județul Vrancea, T 30, P 1890 înscris în CF 59778, ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani către domnul Boșcăneanu Dumitru și doamna 

Boșcăneanu Mioara;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în suprafață totală de 4,00 mp. situat în Focșani, str. Războieni nr. 5, județul 

Vrancea, T 22, P 1347 înscris în CF 57082, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani către domnul Marin Mircea și doamna Marin Olivița;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru anul 2021 aferentă 

locuințelor pentru tineri destinate închirierii  aflate în administrarea Municipiului 

Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu 

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

 

18. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea CUP Salubritate S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea Transport Public S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea ENET S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea PARKING FOCȘANI SA;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea CUP S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, 

precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Doamnasecretar general al municipiuluiFocșaniCarmen Marta Ghiuță 

„Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal 

Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 04.02.2021. 

Vă aduc la cunoștință că această ședință a fost convocată prin dispoziția 

Primarului nr. 106/01.02.2021, ședință ce se desfășoară în format online. 

Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al consilierilor locali care 

participă la ședință online prin intermediul aplicației Zoom, precum și a celor din 

sală.  

Doamna Atanasiu Corina? Absent. 

Domnul Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul Costea Ionel?” 
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Domnul consilier Ionel Costea: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Prezent!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul Gheoca Corneliu? Este online, ne spune și nouă? D-nul 

Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul consilier Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul consilier Iorga Marius?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul Macovei Liviu?” 

Domnul consilier Liviu Macovei: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel: „Prezent”. 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul Nedelcu Mihai? Este absent? Nu vă vedem, deci sunteți absent. 

Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Bună ziua! Prezent. Aţi reuşit în cele din 

urmă să începeţi, da? Bravo.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Da, bine aţi venit! Domnul Tănase Neculai!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doamna Tătaru Alexandra?” 
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Doamna Alexandra Tătaru „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: D-nul Ungureanu Daniel?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: D-nul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „constat că în sală sunt prezenți un număr de 10 consilieri locali și online 

sunt prezenți 9 consilieri. 

Doamna consilier Alina Drumea „10 cu doamna Drumea.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Lipsesc d-na Atanasiu şi d-nul Nedelcu. Deci 9 cu toată lumea. Da, este 

prezentă. Am văzut-o am şi notat. Domnii consilieri consemnaţi ca fiind absenţi  

sunt domnul  Nedelcu, aşa cum am mai zis  şi doamna Atanasiu. Pe cale de 

consecință apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137  alin. 1 din 

Codul Administrativ. 

Cu privire la procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.01.2021, 

având în vedere faptul că ședința a durat aproximativ 6 ore, vă aduc la cunoștință cu 

scuzele de rigoare, că nu am reușit să redactăm procesul verbal pentru a-l comunica 

în timp util domnilor consilieri, respectiv de a-l pune în discuția noastră astăzi, deci 

îl vom supune atenției dumneavoastră la ședința ordinară din luna februarie. 

În continuare rog a se consemna faptul că până la acest moment toate 

procedurile impuse de Codul administrativ cu privire la proiectele înscrise deja de 

ordinea de zi de astăzi, propusă prin Dispoziția Primarului nr. 106/2021 sunt însoțite 

atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de avizele comisiilor de 

specialitate care v-au fost transmise deja 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. 

Vă mai aduc la cunoștință încă o dată faptul că dacă vă aflați în situații de 

incompatibilitate urmează să procedați în conformitate cu prevederile Legii nr. 

161/2003.  

În continuare vă dau cuvântul d-nule președinte de ședință pentru a prelua 

conducerea ședinței.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „bună ziua, mulțumesc d-na 

secretar general, bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, bună ziua d-nule Primar. 

Bună ziua stimați invitați. Vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi la ședința 

Consiliului Local din data de 04.02.2021. 

După cum foarte bine știți ați primit pe email pe data de 01.02.2021 toată 

documentația și ordinea de zi. Dacă sunt comentarii pe marginea ordinii de zi vă rog 

să vă pronunțați. Da d-nule Bîrsan.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc d-nule președinte, aș dori 

introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind stabilirea destinației 

birourilor situate în clădirea Primăriei municipiului Focșani, din str. Dimitrie  

Cantemir nr. 1 Bis, et. 1, camerele 107, 108, 109 și 110, pentru organizarea 

cabinetelor viceprimarilor municipiului Focșani în mandatul 2020-2024. 

Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „mulțumesc d-nule Bîrsan.       

D-nule Primar dacă aveți și dumneavoastră un proiect?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„mulțumesc d-nule președinte de ședință, bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, 

stimați invitați, dragi colegi, dragi focșăneni, pentru ședința  de astăzi propun în 

completarea ordinii de zi proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la 

Hotătârea Consiliului Local Focșani nr. 148/2020 privind acordarea unor facilități 

fiscale aferente obligațiilor bugetare datorate bugetului local. Vă mulțumesc.”  

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

alte comentarii pe marginea ordinii de zi? Da d-na secretar.” 

Doamna Secretar General al municipiului Focşani Marta Carmen 

Ghiuță „trebuie să vă aduc la cunoștință, potrivit art. 136 alin. 9 din Codul 

Administrativ faptul că proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației unor spații 

nu întrunește condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8, respectiv nu este însoțit de 

raportul serviciului de specialitate. 

Domnul consilier Neculai Tănase „aș vrea să o rog pe d-na Secretar să 

justifice de ce nu-și îndeplinește obligațiile legale prevăzute la art. 136, amintit și de 

dânsa, potrivit căruia trebuie să facă raportul, referitor la proiectul menționat mai 

înainte și potrivit art. 244 din Codul Administrativ are aceeși obligație. Deci, mie mi 

se pare că nu respectă  legea și aș vrea să aud de la dânsa de ce face acest lucru? 

Care este justificarea legală? Pentru că lucrurile nu vor rămâne așa și câteodată am 

impresia că de multe ori a părut așa o normalitate ca la anumite proiecte să nu se 

respecte legea, dar asta o să vedem în perioada următoare. Acum o ascult pe d-na 

Secretar care a primit un proiect de astăzi dimineață la o ședință extraordinară și 

care din punct de vedere legal trebuia să îi facă raportul de specialitate.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „mulțumesc d-nule consilier, 

urmează d-nul Bîrsan apoi d-na Secretar.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-na Secretar vă atrag atenția, conform art. 

129 alin. 2 lit.c din Codul Administrativ, Consiliul Local exercită următoarele 

categorii de atribuții: una dintre ele la punctul c: atribuții privind administrarea 

domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului. Ca atare reiterez 

și eu aceeași întrebare, ca și colegul meu d-nul Tănase, vă rog să-mi justificați de ce 

nu îndepliniți obligațiile prevăzute în Codul Administrativ art. 136 alin. 10 și art. 

243 din același Cod pentru întocmirea raportului serviciului de specialitate? Vă rog 

frumos să ne justificați de ce nu s-a făcut acest raport? Mulțumesc.” 

Doamna Secretar General al municipiului Focşani Marta Carmen 

Ghiuță „ justificările d-nilor consilieri le voi prezenta în fața organelor în drept, 

dacă îmi faceți plângere și în fața persoanelor față de care am un raport de 
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subordonare dacă mi se solicită. Astăzi consider că nu sunt în măsură să dau 

justificări.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-na Secretar dumneavoastră îndepliniți 

funcția de Secretar General al UAT-ului.” 

Doamna Secretar General al municipiului Focşani Marta Carmen 

Ghiuță „a municipiului.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „nu d-na nu a municipiului. UAT-ul 

înseamnă Consiliul Local și Primărie. Deci dumneavoastră trebuie să ne justificați, 

noi consilierii aici am fost trimiși de alegători să-i reprezentăm. Refuzând 

dumneavoastră să ne justificați acest lucru, de fapt încercați să dați o palmă 

alegătorilor  municipiului Focșani. Nu cred că dumneavoastră se cade sau aveți acest 

drept să refuzați o justificare cerută de consilierii locali. Repet, noi nu vorbim pentru 

noi, vorbim pentru cei ce ne-au ales. Mulţumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase „Domnule preşedinte.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „Imediat, doamna secretar, 

domnul Mocanu, apoi domnul Tănase.” 

Doamna Secretar General al municipiului Focşani Marta Carmen 

Ghiuță„vă rog să încercați să nu mă angrenați într-o dispută politică pentru că nu 

este rolul meu să fac așa ceva. Aprecierile le faceți unde vreți dumneavoastră, când 

vreți dumneavoastră și nu față de mine și de activitatea mea. Cu privire la ceea ce se 

întâmplă acum privind introducerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi am 

apreciat… v-am citit din lege, doar atât, nu poate fi supus discuției și aprobării 

dumneavoastră fără raportul serviciului de specialitate. Raportul de specialitate 

conform aceluiași Cod Administrativ nu este întocmit de Secretarul General al 

UAT-ului, ci de un compartiment de specialitate care are un termen potrivit 

procedurii aprobate la nivelul instituției. Pentru alte detalii vă stau la dispoziție, 

faceți scris, răspund, nu este nicio problemă, dar acum cred că nu mai am ce 

explicații să vă dau.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „mulțumesc d-nule președinte. Bună 

ziua, stimați colegi, cred că, cu tot respectul pentru d-nele viceprimar care au fost 

alese, acest proiect durează foarte mult, văd că sunt niște discuții care ar trebui să ne 

gândim în altă parte nu la cele două birouri ale d-nelor. Haideți să votăm proiectul 2, 

proiectul 3 unde sunt locuri de joacă, unde sunt, să spunem, unde trebuie să votăm la 

Școala nr. 3 racordări de apă…, canalizare.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Mocanu suntem la a 

vota ordinea de zi. Când ajungem la proiectele 2 și 3 fără probleme...” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „este părerea mea, vă rog frumos să 

înțelegi ceea ce vreau să spun…” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „să vorbiți în legătură cu 

ordinea de zi, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „vroiam doar să clarific, câteva 

chestiuni. Am și eu acest drept. Vă mulțumesc d-nule președinte. Aș dori ca acest 

proiect să-l dezbatem, poate la sfârșit, dacă doriți. Sunt acești domni care au venit de 

la subordonate și stau foarte mult aici. Avem și d-nii și d-nele doctori care trebuie 

să-i premiem. Avem și proiectele care au urgență mult mai mare. Avem o școală … 
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învățământul ar trebui să primeze …în această şedinţă. Nu trebuie să primeze două 

birouri” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Mocanu dacă aceste 

proiecte vor fi votate pe ordinea de zi ele se vor discuta la finalul ordinii de zi, nu la 

începutul ordinii de zi, deci vor fi proiectele nr. 25 și 26. 

În cazul acesta ca să nu mai stăm, vă supun la vot cele două proiecte 

suplimentare... d-nule Tănase poftiți.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „mulțumesc. D-na secretar a spus mai 

devreme că nu este rolul dânsei. Eu am vrut să explic conform Codului 

Administrativ care este rolul dânsei, art. 243 atribuțiile secretarului general al 

unității subdiviziunii administrativ teritoriale, este secretarul general al unității 

administrativ teritoriale, îndeplinește în condițiile legii următoarele atribuții: asigură 

pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local, respectiv a Consiliului 

Județean și comisiilor de specialitate ale acestuia; are obligația să dispună efectuarea 

raportului de specialitate, d-na secretar vorbesc din lege. Mulțumesc, rămâne 

înregistrat.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „haideți să supunem la vot, ca 

să trecem peste acest obstacol. Votăm cele două proiecte suplimentare.” 

Domnul consilier Radu Nițu „vă rugăm pe rând cum ați făcut și la comisii, 

vă rugăm frumos, da? Și aș vrea să mai spun ceva. Domnilor eu nu știu... cel mai 

important acum pentru doamne, toată stima pentru d-nele viceprimar, îs birourile 

sau. Pentru banii care îi iau de aici” 

Domnul consilier Neculai Tănase „Domnule preşedinte, domnul Niţu 

bruiaza, vorbeşte pur şi simplu când şi cum vrea el. Haideţi, vă rog frumos.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „haideți să supunem la vot.       

D-nule Nițu vă respect vârsta și continuitatea în Consiliul Local. Vă supun la vot 

proiectul de hotărâre pentru facilitățile fiscale prima dată introdus de d-nul Primar la 

începutul ședinței.  

Deci în sală 10 voturi „pentru” și o să vreau nominal. 

Și vreau să mai am o rugăminte la dumneavoastră, cei care sunteți pe online 

să aveți camerele deschise ca să știm exact cine votează, pentru a nu cumva să avem 

probleme. O să vă iau nominal pe online pentru că altă formă nu am conform 

regulamentului. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Drumea?” 

Doamna consilier Alina Drumea „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Gongu? 

Domnul consilier Emanuel Gongu „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru”. 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Selaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „d-nule președinte vă rog să repetați pentru 

că dumneavoastră vorbiți foarte încet, în sală se certau acolo d-nii consilieri și nu am 

înțeles despre ce este vorba.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Șelaru vă repet, nicio 

problemă, dar să știți că media este bună la cât vorbesc eu de încet şi la cât se 

vorbeşte în sală.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „și vă rog să vorbiți în microfon pentru că eu 

vorbesc destul de tare și dumneavoastră și ceilalți colegi mă auziți destul de bine. 

Mulțumesc frumos.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Șelaru este vorba 

despre proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotătârea Consiliului 

Local Focșani nr. 148/2020, privind acordarea unor facilități fiscale aferente 

obligațiilor bugetare datorate bugetului local. Și vă întrebam dacă sunteți „pentru”? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Tănase?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „ cu 19 voturi „pentru”acest 

proiect a fost aprobat pe ordinea de zi.” 

Vă supun la vot proiectul privind stabilirea destinației birourilor situate în 

clădirea Primăriei municipiului Focșani, din str. D. Cantemir nr. 1 Bis, et. 1, 

camerele 107, 108, 109 și 110, pentru organizarea cabinetelor viceprimarilor 

municipiului Focșani în mandatul 2020-2024? 

Vă rog să votăm. Suntem 8 voturi „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Drumea?” 

Doamna consilier Alina Drumea „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Gongu? 

Domnul consilier Emanuel Gongu „abținere”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga „abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „d-nule președinte acest proiect de lege, 

încalcă legea așa cum bine știți și dumneavoastră...” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „d-nule președinte este o 

harababură, vorbesc 10 inși, nu se înțelege nimic, ce votăm, nu se înțelege.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Unde s-a auzit că era harababură? 
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Domnul consilier Neculai Tănase „d-nul Nistoroiu a votat „pentru”. Nu am 

auzit bine.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Șelaru...  

Domnul consilier Aurel Șelaru „acest proiect de hotărâre încalcă legea, eu 

voi vota „împotrivă” pentru că nu sunt părtaș la încălcarea legii. Mulțumesc, 

„împotrivă”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Tănase?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „eu vreau să-l întreb pe d-nul 

Nistoroiu dacă a votat pentru sau s-a abținut?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Împotrivă” am votat, dar trebuie să 

ne înțelegem odată să respectăm ordinea fiecăruia, pentru că nu se înțelege nimic 

din ceea ce discută. Când discută d-nul președinte, începe d-nul Tănase, mai repetă 

nu știu care, nu se înțelege nimic, revin la...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Nistoroiu vorbiți prea mult.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „vă rog frumos să ne înțelegem 

odată, dacă nu eu la ședințele online nu o să mai particip. Este o harababură. Nimeni 

nu conduce o ședință coerent. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Nistoroiu să știți că 

nu a vorbit nimeni peste celălalt, cred că aveți o problemă dumneavoastră.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „d-nule președinte când ați vorbit 

dumneavoastră și ați citit proiectul vă spun sincer, intrați online, nu s-a înțeles nimic 

pur și simplu nimic nu s-a înțeles.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „mai citesc o dată să știți că 

am răbdare.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „cel mai corect ar fi, dacă o luăm 

așa ar fi să citiți la fiecare în parte să înțelegem și noi pentru că se aude întrerupt. 

Stați dumneavoastră în online să vedeți. Da?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „deci în urma votului d-na 

secretar, dacă zic bine da? 11 voturi „pentru”, 11 pentru că d-nul Nistoroiu a revenit, 

haideţi ca să fim sinceri. Și ați mai rămas dumneavoastră în sală vă rog cum votați? 

„Împotrivă” și dumneavoastră tot „împotrivă”. Avem și „abținere” parcă...” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „iar nu se înțelege.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „d-nule președinte, eu cum am votat?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „eu nu pot să fac decât să 

reiau votul, pentru cei care sunt online și d-na secretar să le noteze cum trebuie, 

altceva nu pot să fac. 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Foarte bine.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Da, domnule preşedinte, nu se 

înţelege nimic.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Bună decizie.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „Deci votăm invers, d-nule 

Ungureanu vă rog să votați?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „îmi pare rău, sunt „împotrivă”.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „proiectul încalcă legea sunt „împotrivă”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „împotrivă”, mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga „împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Gongu? 

Domnul consilier Emanuel Gongu „împotrivă”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Drumea?” 

Doamna consilier Alina Drumea „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Tănase?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „domnii din dreapta mea sunt 

„împotrivă”, deci sunt 11 voturi „pentru” și 8 „împotrivă”, corect? Mulțumesc. 

Votăm ordinea de zi completă cu tot cu aceste două proiecte suplimentare. Vă 

rog cei din sală cine este „pentru”? 10 voturi „pentru”. 

D-nule Ungureanu vă rog să votați?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Tănase?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Gongu? 

Domnul consilier Emanuel Gongu „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Drumea?” 

Doamna consilier Alina Drumea „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „cu 19 voturi „pentru” 

ordinea de zi a fost aprobată. Începem cu proiectul nr. 1. 

Da d-nule Primar, vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „avem 

participanți am înțeles din partea reprezentanților din sectorul sanitar pentru care s-a 

propus proiectul de hotarâre nr. 5, cel de organizarea Zilei personalului medical, 

sunt?... au plecat, îmi cer scuze credeam că au rămas, dar dacă nu s-a respectat ora 



13 

 

de începere a ședinței probabil au avut alte activități mai importante și au plecat. 

Propuneam o modificare a ordinii de zi, dar atunci rămâne cum este stabilită. 

Mulțumesc.” 

Domnul consilier Ionel Costea „vă rog frumos ca toți colegii consilieri care 

sunt online să apară și să îi vedem. Nu am garanția că sunt colegii consilieri, da? Vă 

rog frumos.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „d-nule Costea au mai fost ședințe 

când colegii dumneavoastră, nu apăreau în online, da? Mulțumesc.” 

Domnul consilier Ionel Costea „vă rog, nu am făcut nici o diferență, am 

spus toți colegii. Până când nu se văd toți online nu continuăm ședința, vă rog 

frumos.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „vă era dor de noi, d-nule Costea?” 

Domnul consilier Marius Iorga „are dreptate, mie mi s-a părut ca d-nul 

Gongu seamănă cu Robert De Niro.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „simpatic ca de obicei, mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „cred că sunteți relaxați în 

spatele calculatoarelor...” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „dar de ce atâta tensiune, d-nule 

președinte în ședință, trebuie să fim relaxați cu toții. Ştim despre ce este vorba, ar 

trebui să avem un singur scop și anume, binele cetățeanului. Deci ar trebui să fim 

relaxaţi” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „să trecem la punctul 1. Vă 

rog , Serviciul tehnic ,dacă puteți să treceți pe ecran toți cei prezenți online, trebuie 

să fie 8 și să fie cu camerele deschise, vă rog frumos. Vă rog să-l puneți și pe d-nul 

Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „nu sunt obligat să deschid camera, este o 

prevedere a GDRP-ului,vă rog să aveți mare atenție, mulțumesc. Și să transmiteți și 

consilierului Costea, același lucru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „sunteți de neconfundat.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „vă rog să citiți GDRP-ul, da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „nu se prevede așa ceva, aratați unde 

scrie.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „mai verificați încă o dată, mai verificați o 

dată...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „astea sunt fabulații...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „d-nule președinte ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „trebuie să vă arătați fața că așa se face, 

poate fi altcineva în locul dumneavoastră.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „d-nule președinte mă auziți?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „eu vă aud foarte bine și nu 

numai eu...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „a intervenit acolo un domn, cine este 

dumnealui?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Șelaru, eu am avut o 

rugăminte să deschideți camera.” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru„spuneți-i să tacă că nu este cazul să 

vorbească dumnealui, eu am vorbit cu dumneavoastră. Mulțumesc d-nule președinte 

pentru amabilitate.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc d-nule președinte.  O rog pe   

d-na secretar să dispună conform Codului Administrativ până la terminarea ședinței 

și până va intra în discuție proiectul propus de mine, să facă raportul de rigoare. 

Mulțumesc frumos.” 

 

 Se prezintă punctul  1 de pe  ordineade zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Gheorghe 

Doja, fdt. Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pîrvan, Bahne din 

municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „dacă nu sunt discuții, cine 

este „pentru”? Și trebuie să o iau nominal pentru online. 

D-nule Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Tănase?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Drumea?” 

Doamna consilier Alina Drumea „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „cu 19 voturi „pentru”...” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „era și d-nul consilier Gongu, d-nule 

președinte și sunt „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „Scuzaţi, am zis că sunteți 

Robert De Niro. 

Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 8 

 

 Se prezintă punctul  2 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la 
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încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „d-nule președinte dați-mi voie să fac și eu 

un amendament având în vedere legea finanțelor publice cu excedentul bugetar 

propun modificarea art. nr. 1 în sensul aprobării sumei de 6.944,40 mii lei, după 

cum urmează: lit. a) pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare suma de 55,33 mii 

lei reprezentând conform anexei la prezentul amendament, ideea este că o să-i dau 

citire puțin mai târziu; lit. b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 

propunem suma de 889,07 mii lei și aș vrea să mai introduc lit. c) pentru acordarea a 

30 de mii de vouchere cadou în valoare nominală de 200 lei pentru doamnele și 

domnișoarele cu vârsta de peste 18 ani inclusiv care domiciliază pe raza 

municipiului Focșani și sunt salariate cu ocazia Sărbătorilor de primăvară 1 și 8 

martie suma de 6 mii lei. Dați-mi voie să vă citesc la lit. a) tabelul cu modificări: 

cheltuielile de capital total, credite de angajament 411,63 mii lei, propunem 183,33 

mii lei; cheltuieli bugetare 445,00 mii lei – 55,33 mii lei, pentru învățământ rămân 

neschimbate...” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „nu am înțeles nimic.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „o să vă trimit d-nule Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „mulțumesc, dar încercați să citiți cursiv. 

Vă cred și eu, emoțiile vă pun în dificultate, dar nu înțelegem, mai ales că la comisia 

de buget, deși nu fac parte din ea, iertați-mă că vă întrerup, dar v-am ascultat, am 

fost online și nu ați venit cu aceste amedamente. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „dați-mi voie să citesc până la capăt, vă 

rog frumos și după aceea interveniți pe subiect. 

Deci pentru învățământ avem credite de angajament 152,40 mii lei, rămân 

152,40 mii lei, credite bugetare avem 17,40, rămân 17,40. 

La capitolul Primăria municipiului Focșani avem așa branșament... asta am 

citit... astea rămân neschimbate, cultură, recreere și religie aici avem o modificare și 

anume credite de angajament 19,70 mii lei propunem 2,00 mii lei, pentru credite 

bugetare avem 33,07 propunem 4,00 mii lei, alte cheltuieli documentație 

branșamente electrice la locurile de joacă Peneș Curcanu și Cartier Gară, str. 

Longinescu avem credite bugetare 13,37 mii lei propunem 2,00 mii lei. 

documentație racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a locurilor de 

joacă extinse în patrimoniul UAT-ului 12 locuri, avem credite bugetare de 19,70 mii 

lei, propunem 2 mii lei, avem credite de angajament 19,7 propunem 2 mii lei. Pentru 

subcapitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică, avem suma de 236,23 credite de 

angajament propunem 25,63 credite de angajament, pentru credite bugetare avem 

suma de 386,23 mii lei propunem 25,63 mii lei după cum urmează, reabilitare și 

modernizare bloc situat în str. Măgura nr. 123, la credite de angajament avem 50 

mii lei propunem 10,0 mii lei. La cofinanțare extindere rețea gaze naturale str. 

Odobești avem credite de angajamente 89,60 propunem 10,00 mii lei, credit bugetar 
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avem 89,60 propunem 10,00 mii lei, racordare la rețelele de alimentare cu apă și 

canalizare a imobilelor după str. Prof. C. Stere nr. 81 din municipiul Focșani avem 

la credite de angajament avem 11,00 mii lei la 5,00 mii lei, credite bugetare  11,00 

mii lei la 5,00 mii lei. Mai avem PUG Focșani, mai avem alte cheltuieli și investiții, 

PUG credit de angajament 85,00 propunem 0,00 mii lei, avem 235,00 mii lei credite 

bugetare propunem 0,00 mii lei; documentație tehnico-economică pentru 

reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din str. Revoluției nr. 16 și 17, 

amenajare unor spații de agrement rămân neschimbate. 

La transporturi rămân neschimbate. Primaria municipiului Focșani prin 

reabilitare și modernizare drumuri, drumuri locale în municipiul Focșani în str. 

Gloriei, Caragiale, Traian Ionescu, Moș Ion Roată, Transilvaniei, etc propunem 

credit bugetar 5,00 mii lei. Şi ultimul capitol refacere infrastructură străzi, 

sistematizare verticală str. Gh. Doja, Fundătura Gh. Doja, legumelor, Plantelor, 

Vasile Pârvan, Bahne avem credit bugetar 3,30 mii lei și propunem 3,30 mii lei, 

credit de angajament avem 3,30 mii lei propunem 3,30 mii lei. 

Și să revenim la lit.c) la acea completare, acordarea acestor vouchere cadou 

pentru 30 de mii de doamne și domnișoare domiciliate pe raza municipiului Focșani 

care sunt salariate ale municipiului în locul obișnuitelor flori oferite în spațiul public 

reprezintă un gest special de recunoaștere din partea autorităților publice pentru 

toate femeile active și are ca impact financiar direct și consistent pentru acestea. 

Primarul municipiului Focșani va propune Consiliului Local în ședința ordinară din 

luna februarie, un regulament de acordare a acestor vouchere cadou. Vă 

mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „vă mulțumesc d-nule Zîrnă. 

Vă rog d-nule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „rămân 

consternat de faptul că nici măcar nu știți să citiți, ca să nu mai spun de ipocrizia 

dumneavoastră, a PNL-lui privind necunoașterea destinației excedentului bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul precedent. D-nule consilier 

Zîrnă mai citiți vă rog, nu puteți să alocați din excedent pentru vouchere. Aceste 

sume se utilizează cu precădere fără nicio altă destinație, doar pentru investiții, nu 

pentru acordare de cadouri în valoare de 6 milioane de lei, 60 de miliarde de lei 

vechi. Dumneavoastră vreți să propuneți acum..., adică noi ne încheiem în anul 

2020 din cauza pandemiei cu un deficit bugetar din impozite și taxe locale de 7 

milioane și dumneavoastră veniți acum și propuneți 6 milioane de lei, 60 de 

miliarde de lei vechi pentru 30.000 din excendentul bugetului, sunteți în afară total. 

Mai mult decât atât vă atrag atenția, ați tăiat orice pentru PUG-ul municipiului. 

Planul Urbanistic General al municipiului este în fază terminală, mai avem de 

contractat câteva studii de specialitate pentru a putea să-l finalizăm. Toți cetățenii 

din municipiul așteaptă finalizarea acestui Plan Urbanistic General. Fără aceste 

studii, fără alocarea acestor sume noi ne blocăm cu PUG-ul pe care îl așteaptă 

focșănenii de 13 ani de zile. Eu am reușit până la urmă să dau peste cap toate 

contractele care au fost încheiate aici și s-au încheiat alte contracte, avem o firmă 

foarte serioasă, suntem pe final, avem 80% din avize obținute, mai sunt câteva avize 
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și putem să ajungem la finalul acestui Plan extrem de important pentru 

municipalitate. 

D-nul consilier Bîrsan în ședința precedentă mi-aduc aminte că spunea că mă 

felicită pentru faptul că alocăm într-adevăr bani pentru finanțarea investiției privind  

rețeaua de gaze naturale din str. Odobești. Noi nu putem să plătim doar 10.000 de 

lei, plata, cofinanțarea este de 89,60 mii lei domnilor consilieri și dacă stau bine și 

mă uit dumneavaostră vreți să nu mai aibă locurile de joacă din Peneș Curcanu și 

Cartier Gară, Longinescu, să nu aibă branșament electric, la fel rețeaua de 

alimentare de apă și canalizare a locurilor de joacă existente în patrimoniul, care 

urmează să intre în execuție de 19,70. Nici nu am mai reținut celelalte modificări, 

dar efectiv este bătaie de joc. Racordarea la rețele cu alimentare cu apă și canalizare 

a imobilului din str. Prof. C. Stere, acolo la canalizare vreau să întreb de la 

patrimoniul cine locuiește la Prof. C. Stere, d-na Amăriuței?...  

Nu o să putem cu 5 mii de lei să le asigurăm branșamentul cu racordarea la 

rețelele de alimentare cu apă și canalizare, sunt deja studiile făcute, iar .... 

Repet avem un excedent destul de mic, chiar foarte mic de 6.944.400 de mii 

lei. din 6.944.400 care ar trebui să meargă pe investiții dumneavoastră vreți să dați 

voucherele de 200 lei la 30 de doamne și domnișoare, la 30.000 de doamne și 

domnișoare? În primul rând că este nelegală propunerea dumneavoastră, vă atrag la 

cunoștință acest aspect. D-na Grosu mă poate contrazice dacă este ... 

Este nelegală propunerea dumneavoastră d-nule consilier. Nu putem utiliza 

excedentul decât pentru investiții.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule preșdinte după ce termină d-nul 

Primar vreau să vorbesc și eu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Bîrsan mi-a făcut 

semn înainte.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-nule Primar prima problemă pe care 

vreau să v-o spun nu v-am felicitat niciodată, am spus că apreciez d-nule Primar, nu 

am spus că vă felicit, ați înțeles greșit, eu niciodată nu am să vă felicit. Problema 

este în felul următor, dumneavoastră puneți una bună pe lângă 10 rele, aveți 

năravurile acestea dintotdeauna de a le amesteca, de a le pune pe cele ... una bună și 

10 rele și să arătați, vai... uitați... nu vor să aprobe, nu se poate ...șamd. 

D-nule Primar eu am citit, am frunzărit, am spus că nu mă pricep foarte bine 

la finanțe, dar am văzut documentație pentru gaze, unde mă pricep, 120 de mii de lei 

sau 12 mii ceva în genul? Niște sume astronomice. În ideea în care Distrigazul 

plătește documentația, plătește tot, e totul gratis, inclusiv branșamentele și rețelele 

până la 2.500 m le face Distrigazul în mod gratuit și dumneavoastră le puneți acolo 

să se sifoneze banii Primăriei? Cum e posibil așa ceva?” 

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

cofinanțare...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-nule Primar nu v-am întrerupt, da?” 



18 

 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „factura 

de la Distrigaz este de 89,60.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „lăsați-o pe aceea d-nule Primar, nu de 

aceea este vorba d-nule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ba da 

vorbim de asta că ați tăiat din ea.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „eu vă spun că nu de aceea este vorba...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ba da 

despre asta vorbim că ați tăiat din ea.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „și apoi de branșament, dumneavoastră 

spuneți că la nu știu care pe C. Stere, branșamentul de gaze, de apă și canalizare este 

5 mii de lei. D-nule Primar țeava de apă care se introduce acolo se numește Valrom 

și este 6 lei metru liniar, da? Și un șanț săpat cât costă? Totdeauna ați exagerat cu 

aceste cheltuieli. Credeți dumneavoastră că nimeni nu se pricepe?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „d-nule Bîrsan ați executat vreodată 

vreo lucrare de așa ceva că să vorbiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „în legislația trecută ați votat cum ați vrut 

dumneavoastră, haideți să nu ne batem joc de banii focșănenilor și apoi apropo de 

doamne. D-nule Primar ce aveți cu doamnele? Care este problema? 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu nu 

am nimic cu doamnele, eu am propus 5 mii de lei și mi-ați sărit în cap, acum vreți 

200 de lei, adica 60 de miliarde?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-nule Primar nu v-am întrerupt, vă rog 

frumos. Da, să țină minte doamnele din Focșani d-nule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „60 de 

miliarde din execedentul bugetar?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „da d-nule Primar 60 de miliarde pentru 

focșănencele noastre, pentru doamnele nostre merita d-nule Primar, da? Florile pe 

care le vreți dumneavoastră să le oferiți cine știe cum ajung, la ce prețuri ș.a.m.d., 

inginerii financiare am mai întâlnit. Acesta este amendamentul nostru, acesta îl 

propunem și vă rog d-nule președinte să-l supuneți la vot. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mai 

mult decât atât, trebuie să vă spun atât, acest amendament nu s-a discutat în comisia 

de specialitate, nu are avizul comisiei de specialitate, este total nelegal. Mai mult 

decât atât ar fi trebuit să veniți cu justificări foarte clare și fundamentare în ceea ce 

privește aceste amendamente. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „vă rog d-nule Bîrsan să-l mai lăsați în pace. 

Deci d-nule președinte, mai multe lucruri aici, chiar rămân consternat de modul cum 

citește domnul și nu știe ce citește acolo, cred că dumneavoastră erați mai în mare 

măsură, că sunteți un economist cu mai multă experiență și vreau să vă spun așa: 

pentru PUG-ul Focșaniului foarte mulți cetățeni au dorit această activitate să fie 
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finalizată de foarte mulți ani, s-a luptat acum d-nul Primar și tot timpul s-a amânat. 

Domnule să iei de la locul de joacă, să nu acorzi când a fost propunerea pentru 8 

martie, pentru femei, mame, bunici, prietene flori de 35 de mii și acum să veniți cu 

60 de miliarde de lei? domnule vă spun sincer nu știu cine vă dă să citiți 

dumneavoastră, nu a trecut în comisie. Cine te compromite pe mata domnule? Că 

esti compromis la modul cum vorbești.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „d-nule președinte vreau să fac o 

rectificare, am spus salariate...toate doamnele și domnișoarele peste 18 ani, vă rog 

să consemnați acest lucru.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „domnilor în primul rând, d-nule Nițu nu 

conduceți dumneavoastră ședința, da? În primul rând din excedentul din 2017 dacă 

nu mă înșel d-nule Primar ați plătit salarii, atunci era legal? Nu era legal, exact așa 

ați făcut d-nule Primar. Asta este posibil, cercetăm. D-nule Primar cercetăm. 

Apropo de acest amendament dumneavoastră săriți în sus că a venit cu amendament 

acum, dar d-nul Mersoiu când venea la ședințe, în ședință, fără comisie d-nule Nițu, 

venea și citea bolovănos jumătate de oră de amendamente. Atunci se putea, acum nu 

se mai poate că vă supărați dumneavoastră. Și mai este încă o chestie, când o 

întrebați pe d-na Grosu, mă contraziceți d-na Grosu? Păi are curaj d-nule Primar să 

vă contrazică?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă„da 

bineînțeles ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Și ajunge la padocul de câini? După aceea 

ajunge la padocul de câini dacă vă contrazice.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cum?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „ajunge la padocul de câini dacă vă 

contrazice.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cine să 

ajungă d-nul? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „cine vă contrazice d-nule Primar.” 

...  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „ca să închid aceste discuții 

am să supun la vot amendamentul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „voiam să vorbesc și eu d-nule 

președinte.” 

...  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „vă rog d-nule Tănase, foarte 

scurt.” 

Domnul consilier Neculai Tănase„mulțumesc. Eu vroiam să spun așa, că 

anul trecut Guvernul PNL a alocat zeci de milioane de euro, atât de mulți bani ...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „un 

deficit de 9,7%, nu mă pot abține în fața ipocriziei dumneavoastră.” 

Domnul consilier Neculai Tănase„… nu a avut capacitatea să-i cheltuiască 

pe acești bani, cine știe ce vroia să facă cu acești bani... Datorită acestui fapt  din 

acest excedent noi ne-am gândit să facem un cadou doamnelor și domnișoarelor din 

municipiul Focșani de mărțișor.  

D-nule Primar vă așteptăm la buget să discutăm pentru că atunci o să 

discutăm, unde mai este nevoie, dar vă așteptăm la buget. 

Acesta este un excedent pe care nu ați reușit să-l cheltuiți, nu? Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „să nu o mai lungim. 

Supun la vot amendamentul, cine este „pentru”? 

Vă rog și cei din online nominal. 

D-na Drumea?” 

Doamna consilier Alina Drumea „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Gongu? 

Domnul consilier Emanuel Gongu „împotrivă”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga „împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „împotrivă”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „eu zic să ne gândim la focșăneni, nu la 

mofturile unora care nu știu să citească.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Șelaru vreau vot.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Tănase?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „îl felicit pe d-nul Zîrnă, „impotrivă” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Nițu și d-nule 

Mocanu votați? „Împotrivă”. 

Deci avem 11 voturi „pentru” și 9 „împotrivă”, scuze 8 voturi „împotrivă”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu tot cu amendament, punctul nr. 2, vă 

rog să votăm, cine este „pentru”? 

D-na Drumea?” 

Doamna consilier Alina Drumea „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Gheoca?” 
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Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Gongu? D-nule 

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga „abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „abținere”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Tănase?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „mă abțin.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „ revin la d-nul Gongu? 

Domnul consilier Emanuel Gongu „ scuzați-mă, am ceva probleme. nu mă 

pot pronunța „pentru”, mă ”abțin”.” 

Deci se aprobă  cu 11 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere” devenind 

hotărârea nr.9 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă rog       

d-nule președinte dacă îmi permiteți?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „vă rog d-nule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „atât 

vreau să vă mă aduc la cunoștință stimați consilieri, d-nelor și d-nilor consilieri.  

În Planul Urbanistic General s-a reglementat inclusiv caracteristicile 

urbanistice ale suprafeței unde urmează să se construiască Spitalul Județean...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Primar discutăm la buget chestia 

asta.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-nule 

consilier ați blocat PUG-ul, ați blocat inclusiv construirea Spitalului Județean pentru 

care acum vă zbateți din toate încheieturile...” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Primar vă așteptăm la buget să 

discutăm.” 

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

spună d-nul Președinte Toma al Consiliului Județean în momentul în care i-ați 

blocat un proiect. Vă muțumesc.” 

 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc, aș vrea să vă rog dacă    

s-a votat un anume proiect, deja discuțiile să nu mai aibă loc. Să trecem la 

următorul.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „oricum 

ați votat în cunoștință de cauză o nelegalitate.” 
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 Se prezintă punctul  3 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 

2021;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nul Tănase și apoi d-nul 

Bîrsan.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „mulțumesc. Stimați colegi, stimați 

focșăneni noi am constatat, această majoritate PNL, USR PLUS a constatat că 

focșănenii nu își doresc ca Primăria Focșani să se îndatoreze. Acesta este un proiect 

de îndatorare. Avem la dispoziție fondurile europene care trebuiesc accesate. Putem 

fi de acord cu folosirea creditelor, doar pentru sumele necesare cofinanțării. Deci 

putem să cofinanțăm din credit doar investițiile pe care le avem în vedere, ca de 

exemplu: reabilitarea și extinderea Parc Nicolae Bălcescu, Reabilitarea și 

modernizarea Piațetă Teatru și Milcov, lucrări de recondiționat și modernizare 

terenuri sport ce aparțin Liceului Sportiv, demolare gradene, sală de sport 

multifuncțională de la Grupul Școlar Auto care este într-un stadiu avansat 

dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor implementarea de bike-

sharing, modernizarea transportului public al municipiului Focșani, resistematizarea 

infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani, achiziții de mijloace de 

transport, autobuze electrice, reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Gradiniței nr. 18, creșterea eficienței energetice a 

blocurilor, reabilitarea modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public și 

multe alte investiții. Pentru astfel de investiții suntem de acord că putem accesa un 

credit pentru co-finanțare, dar investițiile trebuiesc făcute din fonduri europene. 

Sunt foarte mulți bani din fonduri europene și din păcate până acum nu s-a reușit să 

se acceseze la nivelul la care ne așteptăm și se așteaptă un întreg oraș. De aceea cum 

v-am spus și mai înainte d-nule Primar, în următoarea perioadă pentru a discuta 

viitoarele investiții și modalitatea de finanțare, mai ales că urmează și constituirea și 

votarea bugetului după cum am spus.  

Deci la acest proiect grupul PNL – USR PLUS se abține. Mulțumesc” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Bîrsan vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „domnilor cum ați procedat dumneavoastră 

în legislatura trecută ne ne-ați pus ceasul acolo, noi am hotărât să nu facem asta. Și 

am rugămintea ca și colega mea d-nule președinte, toți cei care vor să vorbească, au 

dreptul să vorbească, dar odată votat un proiect nu mai este cazul să vorbim, 

inclusiv d-nul Primar. Deci părerea mea, dacă vreți, ca și o propunere și supunem la 

vot, asta este o problemă. A doua problemă, mi-a luat-o d-nul Tănase un pic înainte, 

să nu uităm că fondurile europene sunt foarte consistente în acest exercițiu bugetar. 

Fiind foarte consistente putem să accesăm și noi asemenea fonduri. Să nu uităm că 

avem la nivelul Primăriei Focșani, un compartiment de accesare fonduri europene 

destul de stufos. De asemeni să nu uităm că acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, acest 

compartiment a atras 2.000 de euro într-un an fonduri europene. Haideți să-i punem 
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la treabă, haideți să le oferim condiții să acceseze fonduri europene în spre binele 

focșănenilor și să nu îndatorăm Primăria și mai ales cetățenii Focșaniului prin 

diferite lucrări, să ne împrumutăm la bănci să facem gard sau să facem nu știu. Sunt 

fonduri europene alocate pentru asemenea proiecte și bine ar fi să profităm de acest 

lucru. Mulțumesc.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „încă o 

dată îmi demonstrați că ați fost votați de focșăneni să-i omorâți. Să-i omorâți 

totalmente, dar vă atrag atenția că toate obiectivele de investiții prezentate în acest 

proiect de hotărâre sunt în derulare, absolut toate.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „cu fonduri europene?” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și cu 

fonduri europene și cele din bugetul propriu, sunt în derulare. Vă spun foarte 

categoric...” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „și de ce vă mai împrumutați?” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă 

blocăm acest proiect Focșaniul va da înapoi foarte mulți bani, la Uniunea 

Europeană. Toate proiectele sunt semnate și contractate, sunt în diverse stadii de 

implementare. Dezvoltarea rețelei dedicate pistei circulației bicicletelor este la faza 

finală de licitație, proiectare tehnică și execuție. Modernizarea transportului public 

din municipiul Focșani este în stadiu de licitație pentru achiziția a 16 autobuze 

electrice cu tot cu stații de încărcare. Resistematizarea infrastructurii de transport la 

nivelul municipiului Focșani este deja în derulare, avem de semnat contractul de 

proiectare tehnică și execuție, avem în acest moment de dat ordinul de începere, 

încă din 11 ianuarie pentru elaborarea proiectului tehnic, suntem în fază finală, este 

printre altele și acel sens giratoriu pentru care am fost criticat că nu-l facem la 

intersecția Revoluției cu Calea Munteniei și multe alte proiecte și multe alte 

transformări care vor avea loc în acest proiect. Prin fonduri europene, achiziția de 

mijloace de transport public, autobuze electrice așa cum v-am spus este și acesta în 

derulare, este chiar în licitație și avem și oferte în acest moment. Reabilitarea și 

modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale Grădinița nr. 18, 

avem semnat contractul de proiectare tehnică și execuție, astăzi, nu ieri s-a depus 

documentația pentru a obține autorizația de construire, urmează în cel mai scurt 

timp să se emită de către compartimentul de către Direcția arhitectului șef 

autorizația. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul 

Focșani este deja în derulare, avem proiectul tehnic în elaborare. La fel și pentru 

etapa a doua și pentru etapa întâi avem și proiectul tehnic finalizat, așteptăm doar să 

emitem autorizația de construire. Pentru obiectivele prevăzute la capitolul B, 

obiective de investiții finanțate din fonduri proprii, reabilitarea și extinderea 

Parcului Nicolae Bălcescu este în derulare, avem contract încheiat, neducerea la 

îndeplinire a acestui contract atrage penalități din partea constructorului pentru 

Primărie, pentru că noi nu vom mai avea posibilitatea să continuăm. Nu am avut altă 

sursă de finanțare d-nilor consilieri, nici măcar din fonduri europene pentru că nu 

toate aceste obiective de investiții au putut fi finanțate din fonduri europene, dacă 

erau se puteau finanța. Vă spun că în acest moment avem contracte încheiate la 
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peste 28 milioane de euro pentru care suntem în implementare și avem numai anul 

trecut atrase, d-nul Imireanu dacă mă puteți ajuta, cât s-a atras efectiv anul trecut, 

peste 28 milioane de euro încasate de Primăria municipiului Focșani dacă nu mă 

înșel.” 

Domnul Adrian Imireanu „cam 28 milioane.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „28 de 

milioane, mulțumesc. Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru și Milcov, 

municipiul Focșani sunt aproape finalizate lucrările la Piațeta Teatrul, urmează să 

înceapă în primăvără, după ce condițiile meteo ne vor permite. Lucrările de 

recondiționare și modernizare a terenului de sport la Liceul Sportiv și demolare 

gradene este în derulare. La fel sunt sistate lucrările din cauza condițiilor meteo. În 

momentul în care se vor putea începe lucrările se va da ordinul de începere, sunt 

contracte în derulare cu un anumit termen. Dacă dumnealor nu vor putea să continue 

aceste proiecte, care nu au fost finanțate, repet din fonduri europene, că dacă erau 

finanțate din fonduri europene accesam acele fonduri europene stimați colegi. Acest 

proiect, acești constructori ne vor da în judecată și ne vor cere penalități pentru 

faptul că nu ne ducem la îndeplinire obligațiile din contract. Mai avem la extindere 

cu 12 săli de clasă la Școala nr. 3, mai avem foarte puțin și finalizăm acel corp de 

clădire început acum 20 de ani, unde vrem să mutăm Liceul de Artă Gh. Tăttărăscu, 

nici pe acesta nu vreți să-l continuăm, nici acesta nu a avut finanțare cu fonduri 

europene. Sală de sport multifuncțională la Grupul Școlar Auto din municipiul 

Focșani, un proiect început și acesta de aproximativ 14 ani pe care acum vrem să-l 

finalizăm. Avem contructor, avem tot ce trebuie, este suspendată deocamdată 

execuția din cauza condițiilor meteo. Refacerea străzii Ion Basgan, mai avem un 

capăt din Ion Basgan și-l terminăm și pe acesta. Nu vreți să-l terminăm nici pe 

acesta că nu putea să fie finanțat din fonduri europene. La fel refacere infrastructură 

str. Panduri, avem contract și aici, mai avem foarte puțin și trebuie să dăm ordinul 

de începere pentru reluarea lucrărilor pe str. Panduri. Deasemenea avem contract 

încheiat pentru reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul UAT Focșani, 

așteptăm doar aprobarea acestui proiect de hotărâre pentru a putea da ordinul de 

începere, nu vreți să construim înseamnă 14 locuri de joacă nefinanțabile din 

fonduri europene în municipiul Focșani. 

Vă aduc la cunoștință doar atât, că la începutul mandatului 2016 Primăria 

municipiului Focșani înregistra un excedent de aproape 38 milioane de lei, din cei 

38 milioane de lei după cum puteți vedea s-au cheltuit deja 32 milioane de lei în 

investiții, nu în altă parte, nu prin sifonare și am toată certitudinea aceasta, nu cum 

mă acuzați de fiecare dată și mi-ați făcut plângeri penale de o să dau cu subsemnatul 

și când o să-mi plimb nepoții pe stradă, dar nu mai contează acest lucru pentru că 

acesta este scopul dumneavoastră, să mă blocați, nu pe mine, blocați dezvoltarea 

acestui oraș. Nu mă blocați pe mine, Primar Misăilă, blocați municipiul Focșani. Și 

în acest moment vă atrag atenția că în siuația în care acest proiect nu va fi aprobat și 

vom primi penalități atât din partea Uniunii Europene, pentru contractele deja în 

derulare finanțate din fonduri nerambursabile, cât și cele care sunt în derulare prin 

contracte cu diverși constructori, toate acele penalități se vor răsfrânge asupra 
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dumneavoastră dacă nu-mi identificați alte surse de finanțare pentru a duce la 

îndeplinire aceste proiecte. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vreau să-i aduc aminte d-nului Primar... 

bun investițiile se pot face în mai multe feluri. Compania Națională de Investiții v-a 

așteptat cu proiectul pentru Parcul Bălcescu, pentru Piațetă...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este 

depus d-nule consilier, nu aveți bani, nu are bani Compania Națională...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „ați preferat să faceți creditul d-nule 

Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este 

depus de un an an jumate.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Primar creditul este mai bun, 

pentru dumneavoastră a fost mai bun creditul decât să luați bani gratuit, fonduri 

europene.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu au 

fost fonduri europene pentru așa ceva d-nule Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „Compania Națională de Investiții vă 

aștepta acolo...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă 

duceți Ministru Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării și habar nu aveți...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „... chiar știu ce spun, dumneavoastră ați 

preferat creditul. Nu este corect, focșănenii ....” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă 

duceți la Ministerul Dezvoltării, Ministru Secretar de Stat și să alocați bani pentru 

aceste investiții. Avem 42 de cereri de finanțare la Compania Națională de 

Investiții.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „vreau să vă aduc la cunoștință, d-nul 

Primar a declarat pe 30.04.2018, numai 10% din excedent sunt pentru salarii, deci s-

au folosit bani din excedent pentru salarii în 2018, da?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „a fost o 

derogare d-nule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „aaa, a fost o derogare. Am înțeles și 

dumneavoastră considerați ... v-ați dus repede la banii aceea și haideți să-i păpăm.” 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan „ce să ne spună d-na Grosu d-nule Primar, 

mai înainte aţi spus că nu ați folosit bani din excedent pentru... și acum este 

derogare, dar de ce nu ne-ați spus de prima dată că este derogare? Trebuie să vă dau 

eu dovada? Mulțumesc.” 
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Domnul consilier Ionel Costea „stimați colegi, stimați colegi, îmi pare bine      

d-nul Primar vorbește cursiv frumos ne prezintă o situație ambiguă, ca să spun așa 

ceva, de ce nu s-au făcut aceste străzi, aceste locuri de joacă, 12 parcă ați spus, 

acum 4 ani, acum 5 ani, acum 7 ani ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-nule 

Costea am făcut 20 de locuri de joacă în 4 ani și mai avem încă 14 de făcut, v-a 

părut rău că le-am și pe acelea că văd că le-ați tăiat finanțarea la branșamentele 

electrice...” 

Domnul consilier Ionel Costea „d-nule Primar v-am întrerupt eu? Să știți că 

pot vorbi și eu tare, dar am zis să fiu educat. Mulțumesc. 

Mai mult decât atât ați auzit de str. Prosperității cu toții în acest oraș, 30 de 

ani, 30 de ani au trecut peste această stradă, este bătaie de joc generală, cică studiu 

de fezabilitate-proiect plătit, câți ani au trecut și câte studii de fezabilitate au trecut 

peste această stradă, în decursul celor 30 de ani? Nu știe nimeni, sunt undeva 

documentele. Există un loc de joacă tot în str. Prosperității, undeva în spatele la 

Eminescu, s-au luptat să retrocedeze, au constatat că sunt niște conducte, acel loc de 

joacă în 30 de ani nu a suferit nici o îmbunătățire. Domnule locuri uitate, special 

făcute uitate. Pe 1 Decembrie același lucru, am mers împreună cu comisia de 

urbanism, am identificat și ce găsesc studiu de fezabilitate, proiect tehnic, de ce 

acum și nu acum 4 ani? De ce nu în 2015, 2016? Cine v-a împiedicat? Mulțumesc.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „stimați colegi, dacă vă aduceți 

aminte, în ședința pe care am avut-o în luna noiembrie, mai exact când au fost și 

domnii taximetriști cu acele probleme de rezolvat, d-nul Tănase și câțiva colegi au 

fost prezenți înaintea ședinței și ați fost de acord cu această creditare pentru Sala de 

Sport și mai multe proiecte, era și d-nul Primar aici, dacă vă aduceți aminte și putem 

să luăm și filmarea. Eu îmi aduc aminte că a fost o discuție pe această temă și ați 

fost de acord în mare parte parte pentru unele proiecte pentru creditare. Aș dori să 

ținem cont, la aceste fonduri europene sunt pe anumite domenii și pe anumite axe 

care încep în anumiți ani, 2021-2027 sau pe diferite segmente. Dacă nu ne încadrăm 

pentru accesarea fondurilor europene la un parc pentru copii, la terminarea unei arii 

la Școala nr. 3, la racordarea de apă, pentru locuri de joacă, la terminarea unei Săli 

de Sport, un atelier subteran, la modernizarea unei Grădinițe, la terminarea Bazei 

Sportive a Liceului Sportiv care sportivii acestui oraș merită, au nevoie de o bază 

sportivă pentru antrenament în aer liber, dacă tot promovăm sănătatea acestui oraș, 

da?  Și a cetățenilor. Haideți odată aceste lucrări începute să le terminăm, să le 

vedem terminate, să le dăm în folosință elevilor, cetățenilor, după care viitoarele 

proiecte, le discutăm și vedem dacă se încadrează pentru accesarea unor fonduri 

europene sau prin Compania Națională de Investiții sau prin fonduri proprii a 

Primăriei municipiului Focșani. Vă mulțumesc.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „îl văd foarte nervos pe d-nul Primar 

și nu este bine deloc d-nule Primar, cu siguranță ne dorim cu toții să facem proiecte 

constructive pentru comunitate. Vorbesc eu acum, nu vreau să vă enervați, vorbesc 

foarte calm. Eu vă propun înainte de fiecare, nu știu, nemulțumire a dumneavoastră 

să stăm de vorbă, să detaliem toate aceste nemulțumiri pentru că doar cu o 
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comunicare putem să ajungem la un consens. În altă ordine de idei, vă mai propun 

ca acest proiect să îl refaceți, să zic așa, să spargeți în două sau în trei. Pentru că 

există două, trei capitole diferite. Unul de cofinanțare proiecte europene și primul 

„a„ este de finanțarea proiectelor începute, aflate în derulare. Urmează din câte știu 

o nouă dezbatere pe anul acesta, a bugetului. După ce se aprobă bugetul național va 

fi dezbătut bugetul local. De ce trebuie să ne îndatorăm pentru niște investiții care se 

află în derulare de ani de zile sau începute recent, când putem să alocăm bani din 

bugetul local pentru terminarea lucrărilor în execuție și să facem alte proiecte noi cu 

bani europeni. Avem colegii noștri în Ministerul Fondurilor Europene care abia 

așteaptă să ne ajute, vom avea colegi în Ministerul Dezvoltării care abia așteaptă să 

ne ajute. Eu spun că trebuie să fim o echipă, nu trebuie să blocăm, trebuie să 

conlucrăm. Altă idee pe care ați menționat-o a fost cea legată de constructorii care 

ne dau în judecată și aplică penalități. Întrebarea mea ar fi câți constructori 

dumneavoastră ați dat în judecată, Primăria și Consiliul Local care au executat 

lucrări neconforme și câte penalități ați încasat de la aceștia, conform contractelor și 

dacă existau clauze în aceste contracte? Câte străzi executate foarte prost, am 

urmărit și am văzut, am identificat în orașul Focșani, așa cum o parte dintre ele a 

menționat și d-nul Costea. De aceea vă spun că avem șansa acum să construim 

pentru oraș și noi toți consilierii, sunt convinsă că din ambele tabere, nu doar din 

USR PLUS suntem aici să lucrăm împreună și pentru comunitate. Vă mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în 

primul rând vreau să-i răspund d-nului Costea. D-nule Costea dacă aveați măcar 

simpla curiozitate care sunt acele locuri de joacă pe care noi vrem să le facem din 

acest credit, obținut, repet cu aprobarea Consiliului Local în 2020, de la BCR, iar 

pentru faptul că dumneavoastră blocați acum și tragerile, vom risca iarăși o 

penalitate din partea băncii, nu numai din partea constructorilor și o penalitate din 

partea băncii pentru nerealizarea acestor trageri de 2%, este un contract în derulare, 

nu ne putem juca cu banca. Asta este o altă problemă pe care vreau să v-o atrag 

atenției. Iar în ceea ce privește str. Prosperității există o documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenții, dacă știți ce sunt alea, depuse deja la Compania Națională 

de Investiții de anul trecut, sperăm să ni se acorde sumele necesare pentru a nu mai 

cheltui din bugetul local. Iar în ceea ce privește locul de joacă din Duiliu 

Zamfirescu pentru că v-ați referit la acel loc de joacă, este pe lista celor 14 locuri de 

joacă, iar pentru str. 1 Decembrie avem 2 locuri de joacă proiectate și suntem în 

contract pentru doar să dăm ordinul de începere, da? Pe str. 1 Decembrie la 

intersecția cu str. Bucegi este unul și la intersecția cu str. Constituției este alt loc de 

joacă. Dacă vreți vi le citesc pe toate, sunt pe site-ul Primăriei, dacă aveați timpul 

necesar și vroiați să vă uitați sau puteați să mă întrebați, d-nule ce locuri de joacă 

sunt? Sunt 14 locuri de joacă pe care vrem să le facem în oraș. Nu vreți nici locuri 

de joacă, iar aici nu pot să sparg eu acest proiect pentru că repet, este un contract 

aprobat, semnat, parafat cu Banca Comercială Română, nu putem să renunțăm. 

Dacă renunțăm dați dumneavoastră pe urmă această hotărâre de renunțare la acest 

credit și blocăm toate aceste investiții și plătim penalitățile aferente contractului, da? 

Iar în ceea ce privește penalități aferente constructorilor sunt foarte multe penalități 

pe care le-am pus, din păcate unele dintre ele au fost în instanță anulate, iar pentru 
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altele suntem în curs de judecată pentru că nici un constructor nu a acceptat acele 

penalități puse de noi. Iar tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut și chiar dacă suntem 

criticați de calitatea lucrărilor, vreau să spun că avem rapoartele de specialitate ale 

inspectorilor din Inspectoratul de Stat în Construcții care ne-au confirmat că 

lucrările  au fost executate corect, acolo unde au fost executate corect. Unde nu au 

fost executate corect, nici noi nu le-am acceptat, le-am făcut proces verbal pentru 

remedierea deficiențelor constatate. Suntem în litigiu cu anumiți constructori, nu 

putem să vă punem la dispoziție toate aceste informații fără să le cereți. Dacă veți fi 

curioși punctual vă putem pune la dispoziție mai multe detalii.” 

Domnul consilier Ionel Costea „stimate d-nule Primar întâmplarea face, 

chiar am fost în fiecare birou și m-am interesat de fiecare loc de joacă, în aceste 

două locații, 1 Decembrie și Eminescu-Prosperității. Colegii dumneavoastră mi-au 

pus la dispoziție, am studiat, str. Prosperității există într-adevăr, din nou din 2018 

când s-a promis că se va introduce proiectul pentru reabilitare, făcut de către colegii 

noștri PNL, l-ați refuzat.  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Era deja 

aprobat, era documentaţia.” 

Domnul consilier Ionel Costea „D-nule Primar vă aduc proiectul, există în 

arhivă semnat de toți cetățenii. Atenție, eu m-am ocupat personal, da? Sunt 50 de 

semnături acolo, sunt 50 de semnături acolo. 

Pe 1 Decembrie le-ați promis cetățenilor de acum 2 ani că le faceți loc de 

joacă, nu le-ați făcut. La începutul campaniei ați promis din nou, dar eu m-am 

ocupat personal și am semnăturile cetățenilor din 1 Decembrie. Pentru a face acest 

proiect, vă promit că atunci când vom vota bugetul, o să vin și cu proiectele 

respective. Da? Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamna viceprimar Tătaru, vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc, domnule președinte! Să 

reiau dialogul cu domnul Primar sau să-i răspund. Considerați că întrebarea mea de 

adineauri poate fi o cerere de obținere a unor informații. Dacă doriți neapărat, vă fac 

și scris. De asemenea, aceste două litigii în ceea ce privește încasarea penalităților 

sau litigii care n-au fost încheiate sau terminate pot fi și viceversa adică, de ce ar 

trebui să ne speriem noi de niște constructori, care ne amenință cu penalități. Iar din 

câte îmi amintesc eu, un credit bancar nu se face condiționat de repere de investiții. 

Eu așa îmi amintesc. Nu am contractul. De aceea vă întreb. Dacă sunt condiționate 

aceste trageri de obiective de investiții pe repere stricte, dacă nu...  

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

tragerile conform contractului, conform graficului. Este o formalitate de a aproba 

aceste trageri pentru acest an, pentru a putea să terminăm...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Eu mă gândeam la suma totală pe 

care trebuie... de pe anul acesta, pe care vreți să o trageți necondiționată de acele 

obiective de investiții. Dacă vreți să trageți o sumă....” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă:„Suntem 

în derulare cu toate obiectivele de investiții. Noi anul acesta trebuie să le ducem la 

bun sfârșit.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Și banca vă ține socoteala pe fiecare 

contract din acela. Păi asta întreb.” 

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

Noi am stabilit o tragere eșalonare din 70 de milioane ca să înțelegeți. Din 70 de 

milioane s-au stabilit trageri eșalonate pe cei 3 de ani de creditare, 2020-2021-2022. 

În 2021 avem de tras conform graficului, 28.767 mii lei.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Să repet întrebarea.” 

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

reușim să atragem integral acești bani, chiar și dacă reușim să tragem 27 de 

milioane, nu 28 de milioane, pentru un milion netras, banca ne percepe penalități.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Să repet întrebarea poate nu   m-am 

făcut înțeleasă.” 

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

dacă dumneavoastră faceți acest blocaj, vom plăti din bugetul local penalități.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Nu este vorba despre un blocaj. 

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

blocaj, dacă nu sunteţi de acord. Nu este manipulare.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Acum suntem într-o ședință 

extraordinară și putem să facem tot atât de multe ședințe extraordinare până ne 

lămurim.” 

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

vă chem în altă ședință.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Pe mine nu mă deranjează. Pe mine 

mă interesează dacă, spre exemplu, vreau să am o sumă... lăsați-mă, domnule Nițu!  

Și ce? Vă este foame, domnule Nițu? Pe mine mă interesează, dacă pot cheltui banii 

din credit pe altceva spre exemplu, decât pentru parcul Bălcescu, sau pentru Piațeta 

Teatru. Vreau să știu dacă pot folosi bani din bugetul local cu prioritate pentru 

aceste investiții și...” 

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

avea bani din bugetul local pentru aceste investiții.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „De ce nu pot avea aceste...” 

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

că previziunile bugetare, pe care noi ni le-am făcut deja, sunt foarte sumbre. În 

momentul de față, noi plecăm cu un deficit de 7 milioane de lei. Iar din încasările 

estimate nu vom avea bani nici măcar de funcționare. Înțelegeți. Singura sursă de 

investiții pentru municipiul Focșani în acest moment, este creditul bugetar, este 

finanțarea din fonduri europene și cam atât. Și doar dacă ni se mai dau bani de la 

Guvern pe diverse programe finanțate de Guvernul României. Atât.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sfârșit, v-am determinat să  îmi 

spuneți că fără comunicare nu există succes.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin 

Misăilă:„Bugetul, estimările noastre, pe acest an, pentru bugetul 2021 nu prevăd 

excedent pe investiții. Înțelegeți odată.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Mulțumesc, domnule Primar! Domnule Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, domnule președinte!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Domnule președinte, aș vrea și eu 

să iau cuvântul. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, 

domnule Șelaru.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Voi fi scurt. Păi după cum pune domnul 

Primar problema, parcă vine apocalipsa peste Focșani.” 

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

PNL-ul a declanșat apocalipsa în 2020 cu un deficit bugetar de....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnul Primar, v-am întrerupt eu pe 

dumneavoastră?” 

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

să avem bani nici măcar...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Apocalipsa nu va veni.” 

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

nivel național.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă venea apocalipsa cum pune domnul 

Primar problema, haideți să ne aducem aminte, înainte de alegeri, orașul Focșani era 

un furnicar de utilaje, de oameni. ” 

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

în continuare. Acum este frig, domnul. Dumneavoastră faceți săpături ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, mă lăsați să vorbesc? Vă 

rog eu frumos! Nu v-am întrerupt. Fiți calm. Deci după alegeri, la 2-3 zile, nici 

țipenie de om și utilaj nu mai era în Focșani. Și n-a mai venit apocalipsa.” 

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

turnat asfalt până în noiembrie.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Spuneați de penalități, de cei care ne dau 

în judecată. Domnul Primar, să nu uităm de ce s-a întâmplat la Cimitirul Sudic, de 

străzile Unirea Principatelor, de Magheru unde a fost debandadă totală, unde s-au 

întâmplat atâtea. Veniți cu refinanțări în Consiliul Local de atâtea ori punând vina 

pe proiectanți, pe diriginți de șantier și așa mai departe. De câte ori ați dat 

dumneavoastră în judecată un proiectant sau un diriginte de șantier că nu și-a făcut 

datoria pentru tot ce s-a întâmplat? Au greșit și cu asta basta. Dar știți 

dumneavoastră, Doamne iartă-mă! Da, bun, te iert, dă și banii înapoi pentru ceea ce 

ai greșit, că atunci nu mai există iertare. Dumneavoastră aveți grijă să ne dați pe noi 

în judecată, în loc să dați pe cine trebuie. Dați domnul Primar pe cine trebuie că 

focșănenii pentru banii lor, să fie trași la răspundere, cei care-i sifonează.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „ 

Mulțumesc! Urmează doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu, apoi domnul 

Șelaru.” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Eu aș propune, dacă chiar nu ne putem calma și în speță domnul Primar, 

aici de față, nu se poate calma, poate lua  o pauză și noi ne putem continua ședința. 

Cum au spus și colegii antevorbitori, nu avem o problemă cu acest proiect, în 

schimb domnul Primar, pentru următoarea ședință extraordinară, puteți sparge acest 

proiect în două proiecte de hotărâre pentru că noi vom fi de acord cu fondurile 

europene mai exact cu art. 2 din acest proiect de hotărâre. Am înțeles că este vorba 

de 20,422.806 lei ceea ce reprezintă banii focșănenilor din fondurile proprii ale 

municipiului Focșani, nu suntem de acord cu aceia. Ați putea să găsim împreună, 

am putea să găsim o variantă unde anume să-i redirecționăm. Există atâtea proiecte 

pe care dumneavoastră ați fi putut de-a lungul primului mandat, 2016-2020, să le 

depuneți la ministerele de resort și în 4 ani de mandat, că deja sunteți la al doilea 

mandat, în 4 ani de mandat, în primii ani puteați să faceți ca orașul să arate ca o 

floare. Așadar, cu noua configurație a Consiliului Local, consider că putem să 

dezvoltăm orașul Focșani în cei 4 ani, care ne-au rămas la dispoziție. Asta dacă 

dumneavoastră veți înțelege că trebuie să lucrați în folosul focșănenilor. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnul Șelaru, vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc, domnule președinte! Nu eu 

sunt la cuvânt, ci domnul consilier Nistoroiu. Mulțumesc foarte frumos că sunteți 

foarte atent, domnul președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „V-am 

confundat, curios, domnul Nistoroiu, vă rog!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Mulțumesc, domnule președinte! 

Aș fi vrut să știu ce pregătire profesională au cele două doamne viceprimar ca să-și 

dea cu presupusul dacă lucrările sunt bine executate sau nu. Mulțumesc! Să ne 

spună ce pregătire profesională au.” 

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

Felicitări!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog,  

doamna viceprimar.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mă scuzați, domnule 

președinte! Nu face obiectul proiectului de hotărâre la care suntem acum pe ordinea 

de zi. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă 

mulțumesc! Domnul Nistoroiu, vă răspunde în particular după ședință.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnule președinte, problema se 

rezolvă foarte simplu. Domnul Primar le invită pe cele doamne viceprimar la 

dezbateri pe aceste proiecte și noi vom vota dacă sunt bune pentru cetățenii 

municipiului Focșani. Dacă dânsul o ține pe a dânsului, și nu respectă și decizia 

Consiliului Local, nu avem ce face.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, vă 

mulțumesc! Haideți să trecem și la vot că avem un ritm deosebit de...” 
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Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Domnule președinte, doresc    să-

mi răspundă doamnele viceprimar în scris. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nistoroiu, o să încerc să le conving, altceva nu am ce să fac. Doamna... 

haideți să trecem la vot totuși.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu, o să vă trimit 

CV-ul, dar în altă ordine de idei, nu v-am auzit în ședințele de Consiliu Local ca în 

legislativul trecut, că ați fi întrebat vreun viceprimar sau vreun coleg de la 

dumneavoastră ce pregătire are. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „O să fiu mai atent și n-o să întreb 

de fiecare dată. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Sunt ingineri amândoi. Să știți, 

doamnă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Supun 

la vot totuși. Domnul Mocanu, un minut, nu mai mult. Da? Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Ca să atragem alte sume din altă parte, de la C.N.I., de la fonduri 

europene, va dura foarte mult. Școala nr. 3 are nevoie de această sumă să fie și 

analizată. Grădinița nr. 18 trebuie modernizată, nu trebuie să aștepte 6-8-12 luni 

până când apar alte sume sau alte surse de finanțare, fie pe zona fondurilor 

europene, fie pe dezvoltare regională ș.a.m.d. 

Sala de sport, vreau să reamintesc, are un atelier pentru elevi de mecanică și 

trebuie să-și facă practica acolo. Cred că acestea sunt importante puncte. Sunt 

câteva puncte importante ale orașului pe care trebuie să le finalizăm, fie prin 

creditare, dar haideți să nu blocăm. Până la urmă sunt copiii orașului Focșani, sunt 

elevii orașului Focșani. Locurile de joacă, vedeți că în pandemie avem nevoie să 

ieșim în aer liber, pentru că am stat foarte mult în casă. Parcul Bălcescu, la fel va fi 

o atracție pentru cei care locuiesc în apartamente și au nevoie să facă o mișcare . Un 

copil mic are nevoie să iasă un pic din casă. Haideți să nu fim chiar așa, să devenim 

într-o ședință de Consiliu Local , să devenim chiar așa de vocali, să spunem așa cu 

ghilimelele de rigoare. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, vă 

mulțumesc! Supunem la vot proiectul nr. 3. Cine este pentru?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să consemnați că este posibil să 

plătească dumnealor care nu votează.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „    Nu-i 

nicio problemă. Mulțumesc, domnule Nițu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „După ultima ședință, am văzut că sunteţi,    

v-ați  demolat de tot. Nu mai vorbim de 10 ori fiecare. Vorbim o dată și în cazul în 

care...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „   

Domnule Nițu, cât voi fi eu președinte, nu voi pune timp. Vă garantez!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dar nu vorbim de 10 ori fiecare... Vă rog eu 

frumos!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „   Vă 

mulțumesc! Doamna Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc! Domnule Nițu, cu 

respect! Mi-a dat cuvântul domnul președinte. Eu mă adresez... Domnule 

președinte, spuneți-i domnului Nițu că vorbim de câte ori este cazul până lămurim 

subiectul. Deci... De ce nu? Suntem aici să dezbatem o problemă până o clarificăm. 

Nu văd unde este problema. În altă ordine de idei, nu vrem să lăsăm răspunsul în 

aer, să creadă lumea că noi nu vrem să votăm sau să blocăm acest proiect. 

Dimpotrivă, suntem de acord cu toate obiectivele de investiție enumerate în acest 

proiect, dar cred că nu m-am făcut suficient de auzită mai devreme. Trebuie să 

dezbatem, în echipă fiecare proiect și să spargem acest proiect și în trei dacă se 

poate, nu doar în două. A-ul cu a-ul, b-ul cu b-ul, c-ul cu c-ul. Atât. Mulțumesc!”  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. Vă 

mulțumesc! Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Avem doi în sală, domnii 

Nițu Radu și Mocanu Georgian au spus ”pentru”. Și acum doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mă abțin.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru focșăneni, pentru investiții. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru focșăneni, bineînțeles.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru” și domnule Primar să știți 

că proiectele vor fi duse la capăt, la bun sfârșit chiar fără votul celor de la PNL. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Votul meu este pentru focșăneni, pentru 

copii, pentru părinți, pentru bunici.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru Focșani.” 

Dacă sunt discuții? 
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Proiectul de hotărâre nr. 3 nu se aprobă  cu 8 voturi ”pentru”din partea 

domnilor consilieri: Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel,  Gongu  Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina 

Mirela și Șelaru Aurel și  cu 11 voturi ”abținere” din partea domnilor consilieri: 

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

Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, 

Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra și Bîrsan Costel. 

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

alocarea sumei de 20,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe 

anul 2021 pentru organizarea Sărbătorilor de primăvară 1 și 8 martie; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă 

sunt discuții pe marginea acestui proiect? Da, domnule Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, a fost și în zilele trecute 

când am avut ședința de Consiliu, s-au făcut și acolo atâtea amendamente și parcă a 

cerut tot domnul, care citește după hârtiile puse de altcineva în față, 5000 lei. Acum 

au venit cu sume exorbitante. Eu vreau să vă spun așa. Ziua de 8 Martie este cea 

mai importantă zi pentru femeile noastre, pentru mame, pentru bunici, pentru soții, 

pentru prietene, pentru domnișoare și este recunoscută... nu v-am întrerupt. E 

recunoscută și la Organizația Națiunilor Unite și banii pe care spuneți că vreți să-i 

cheltuiți, atâtea miliarde, nu știu cine v-a dat sumele alea acolo... Eu zic că aș face 

un amendament, să mergem pe proiectul vechi cu 35,00 mii lei și să organizăm așa 

cum se cuvine, cum am făcut în fiecare an această zi frumoasă, ziua de 8 Martie. Vă 

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, vă 

mulțumesc! Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Ați făcut amendament. 

Vă rog! Atunci supunem... Domnule Mocanu!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Nu doresc să mai adaug o 

altă cifră, dar ca și profesor de educație fizică, la orele mele întotdeauna am dat un 

sfat și anume, să respectăm Ziua Mamei, ziua bunicii, a surorii ș.a.m.d., a colegei de 

muncă, pentru că mereu mă duc în cancelarie, chiar de 1 și 8 Martie împreună cu 

domnul director să dăm flori doamnelor profesoare. Cred că noi ca și bărbați trebuie 

să sărbătorim această zi cu flori. Ca și consilieri locali mergem pe stradă cu flori și 

să dăm doamnelor și domnișoarelor din toate zonele orașului, flori. Cred că 

proiectul domnului Primar este ok pentru că așa s-a făcut mereu și cred că s-a creat 

și un istoric în spate, după atâtea mandate, toți primarii orașului Focșani așa au 

făcut. Au sărbătorit pe trotuar, în piețe pe toate doamnele de 1 și 8 Martie. Vă 

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamna viceprimar Tătaru, apoi domnul Bîrsan.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc, domnule președinte! 

Aveți grijă să nu-l supărați pe domnul Misăilă, tot mă strigați viceprimar. 

Dumnealui a zis că 2 ani de zile n-o să fiu viceprimar. Cine știe pe cine fac gelos 

sau supărat? Îmi pare rău domnule Primar că v-am stricat socotelile! Vreau să vă 
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spun că la proiectul numărul 2, am votat un amendament, bineînţeles la propunerea 

mai multor consilieri, din grupul PNL-USR PLUS, prin care dumneavoastră...  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Total ilegal.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog frumos! Aveți posibilitatea, 

așa cum a citit domnul consilier Zîrnă, să construiți un regulament prin care să nu 

mai faceți discriminare în rândul femeilor peste 18 ani.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamna Tătaru, vă întrerup puțin. A intrat domnul Nedelcu. Domnul Nedelcu, vă 

rog să opriți microfonul. Așa... Mulțumesc! Vă rog să consemnați că a intrat și 

domnul Nedelcu. Suntem 20 de consilieri. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bună seara! Mă scuzați!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Am calculat statistic. Poate am 

greșit, poate nu. În Focșani sunt peste 40,00 mii de doamne și domnișoare. Am spus 

că 30,00 mii au suficient timp la dispoziție până la sfârșitul lunii martie să stea la 

coada dumneavoastră să le oferiți 200 de lei de fiecare, poate nu vor flori, domnule 

Primar, poate vor un parfum, o ciocolată, 30 de bomboane, cine știe. În altă ordine 

de idei, dumneavoastră aveți posibilitatea și libertatea de a vă face acest regulament 

dacă nu este legal, nu este corect, puteți să nu-l faceți. Nu puteți să spuneți că aveți 

îngrădită acțiunea de a oferi sau nu. Deci este mingea în terenul dumneavoastră. 

Pentru proiectul 4, noi nu putem să fim de acord să alocăm bani pentru flori din 

bugetul public, ci suntem de acord să primim din bugetul personal al 

dumneavoastră, atât noi din Consiliul Local, poate și funcționarele din Primăria 

Focșani și toate doamnele din oraș. Și de la domnul Mocanu aștept cu drag un 

buchet de flori, dar din buzunarul dumnealui. În plus, aș vrea să menționez, chiar 

dacă merit, chiar dacă nu merit, vreau să vă spun că-mi plac florile de câmp și cred 

că și colegei mele Ana-Maria. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnul Bîrsan, apoi doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Având în vedere atitudinea 

trecută a domnului Primar pentru femei, eu mă îndoiesc de faptul că, domnul Primar 

ține morțiș să ofere aceste flori femeilor din Focșani doar de dragul de a le oferi. 

Reiterez și eu ce spune colega, dacă dorim noi bărbații, domnul Mocanu și toată 

lumea, să oferim celor dragi o floare, o facem din buzunarul nostru cu drag. Nu 

oferim ceea ce luăm cu sila din buzunarul celorlalți pentru că noi luăm cu sila din 

bugetul Primăriei, din banii focșănenilor să ne facem noi de cap și să ne oferim flori 

nu știu cui, nu știu când la ce preț.  

O remarcă. Un coleg de al meu, domnul Costea și am reținut acest aspect,  

dacă aveți acest obicei nobil și bun, Primăria Focșani deține anumite sere. De ce nu 

cultivăm flori și primăvara să le oferim doamnelor din Focșani? De ce să cheltuim o 

mulțime de bani pentru asemenea flori care sunt sigur, absolut convins nu vor 

ajunge la toate femeile din Focșani, la toate doamnele și domnișoarele. Probabil se 

vor face iarăși nu știu câte șobolănii cu nu știu ce prețuri de nu știu unde luați florile 

ș.a.m.d. Că la de astea ne pricepem. Deci, ca atare îi rog pe cei care se dau în vânt 

de a oferi flori femeilor să o facă din buzunarul propriu și fără să atenteze 

focșănenilor. Mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „ 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Eu aș vrea să atrag atenția pe lângă faptul că, acest proiect de hotărâre 

privind alocarea sumei de 20,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe 

anul 2021, atât timp cât dumneavoastră nu aveți bugetul la nivel național votat. Deci 

vă întreb, unde alocați dumneavoastră bani chiar și așa, cum ați scris în acest 

proiect, din bugetul local pe anul 2021? Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „ Da, 

domnul Primar, vă rog!” 

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

îmi permiteți? Colegii dumneavoastră PNL, primari la Iași, Suceava, Bistrița au 

aprobat aceeași acțiune din bani publici. Mai mult decât atât, Poliția Națională oferă 

din bani publici în fiecare an câte o floare doamnelor și domnișoarelor conducător 

auto și nu numai. Nu am inventat eu această zi. Este o zi internațională pe care în 

mod simbolic o putem serba în acest fel oferind nu numai eu și dumneavoastră... 

Puteați să fiți alături de mine și aveam de gând să vă invit pe toți bărbații din 

Consiliul Local să împărțim flori la doamnele și domnișoarele din municipiul 

Focșani.  

Văd că faceți atâta demagogie și atâta prostie. N-am mai văzut de când sunt 

eu cu privire la această sărbătoare internațională când ar fi trebuit să fie un motiv de 

bucurie, nu de șicane și de discuții interminabile politice doar ca să vă auziți 

vorbind. Cât despre buget, domnișoara consilier, legea privind finanțele publice 

loale spune foarte clar că până la aprobarea  bugetului se pot aloca în  limita a 1/12 

din sumele alocate în anul precedent, pe anul precedent, domnișoară. Da, 1/12 din 

bugetul anului 2020, ori noi am avut mai multe acțiuni în anul 2020 și 1/12, această 

sumă de 20,00 mii lei se încadrează în suma în limita de 1/12. Așa că nu încălcăm 

nicio lege.  

Da, dar pentru bugetul din 2021. Învățați, citiți și pe urmă veniți, veți face 

dacă vreți să vă dau cursuri de finanțe publice locale.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, vreau să iau și eu 

cuvântul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „ 

Domnul Tănase, atunci vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc! Da, este adevărat. Nu 

suntem nici Poliția Națională, nici colegii de care spune domnul Primar, noi suntem 

Consiliul Local Focșani și vreau ca să vă intre bine în cap stimați domni. La Focșani 

nu se va mai întâmpla ce s-a întîmplat cu ani în urmă cu paranghelii și așa mai 

departe. Noi în acest consiliu local și cu precădere majoritatea PNL-USR PLUS va 

avea grijă de banul public, fără paranghelii și destrăbălări care au fost în anii trecuți. 

Acest proiect nu-și mai are rostul.” 

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

tot orașul Focșani, toate investițiile . Nu mai are voie să cheltuie niciun ban de frica 

să nu cheltuim şi blocăm tot oraşul, felicitări.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Haideți 

să votăm de data asta. Supun la vot de data asta. Cine este pentru proiectul numărul 

4?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, v-am mai spus, un 

cuvânt înainte... haideți fiți atent. Avem un amendament, am făcut un amendament, 

nu știu dacă...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Păi am 

zis că votăm amendamentul. Am zis că votăm amendamentul. Uitați că l-am și 

notat, să ştiţi.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Am 

rugămintea să repetați amendamentul pentru colegii din online.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul președinte, tot la fel rămâneți. Nu 

poate să facă nimic.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nițu, haideți mai repetați o dată amendamentul. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Am zis 35 mii care au fost în proiectul 

iniţial.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Deci să 

votăm amendamentul domnului Nițu, respectiv de a fi suma de 35,00 mii lei în loc 

de 20,00 mii, nu? Vă rog! 

 Cine este pentru? Avem două voturi ”pentru” în sală. Vă iau 

nominal.Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nedelcu vă rog să deschideți microfonul!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru. 

Da, mulțumesc. Domnule Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru .” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „ Și 

domnul Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Este 

cineva deci împotrivă? Vă rog! Se abține cineva?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu sunt împotrivă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Scuze! 

Corect, domnul Tănase.Vă rog! 

Deci amendametul domnului Nițu are 9 voturi ”pentru” și 11 abțineri, da? Zic 

bine că a intrat domnul Nedelcu. Deci amendamentul nu l-am votat. I-am întrebat pe 

toți în afară de domnulTănase, care a intervenit.  

Domnule Nițu, să știți că eu împreună cu doamna Secretar avem grijă să ne 

numărăm cum trebuie. Da? Vămulțumesc! 9 voturi”pentru” şi 11 “abţineri”, 1 

“împotrivă” şi 10 “abţineri”. 

Vă rog să votăm proiectul așa cum este el inițial cu suma de 20,00 mii lei. 

Cine este pentru? Suntem la procedura de vot, domnule Mocanu.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Da, dar am ridicat mâna și 

vă rog frumos să-mi acordați acest drept de a vorbi în Consiliul Local. 

Vămulțumesc! Data viitoare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, 

domnule Mocanu, am să țin cont data viitoare. Suntem la procedura de vot. 

Vă rog proiectul numărul 4. Votați nominal.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „ Mă abțin.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru Focșani, pentru doamne, pentru 

domnișoare pentru ceea ce este frumos și nu este urât cum este în această grupare 

PNL-ul, USR-ului, PDL-ul. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Mulțumesc, domnule Nedelcu!” 



39 

 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, dar mă întristați, sincer vă spun că 

nu este normal ceea ce se întâmplă aici. Dacă două doamne sau domnișoare   nu-și 

doresc să primească flori, asta nu înseamnă că celelalte doamne și domnișoare sunt 

în asentimentul celor două doamne. Da. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă dau 

cuvântul cu cea mai mare plăcere. Vă rog! Domnul Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Votul meu este „pentru”  cele mai dragi 

ființe din viața noastră pe care unii nu știu să le aprecieze la adevărata valoare..” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Mulțumesc! Vă rog, domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Abținere”. Domnule președinte, vă rog 

frumos, în legislatura trecută aveam ceas. Acum își permit în timpul votului să facă 

comentarii. Nu mi se pare corect și normal. Este lipsă de bun simț.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnul Gongu, vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Fără comentarii pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Este 

cineva împotrivă? Se abține cineva? ” 

Proiectul de hotărâre nr. 4 nu se aprobă  cu 9 voturi ”pentru”din partea 

domnilor consilieri: Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu  Daniel,  Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina 

Mirela, Șelaru Aurel și Mihai Nedelcuși  cu 11 voturi ”abținere” din partea 

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia 

Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra și BîrsanCostel. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul președinte, rugați-l pe domnul 

Nedelcu să ia microfonul că este undeva unde este zgomot.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog 

închideţi microfonul. Vă mulțumesc! Proiectul 4 nu a trecut. Vă rog frumos!” 

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

alocarea sumei de 105,8 mii lei pentru organizarea Zilei personalului medical  

în data de 11 martie 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog 

dacă sunt discuții? Domnule Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte mă bucur că acest 

proiect este pe ordinea de zi, este o recunoaștere a muncii și a luptei pe care o 

acordă cadrele medicale de la cel mai înalt grad, doctor, până la cei care aduc 

pacienții, care luptă împotriva acestui virus care până acum chiar nu a fost cunoscut 

în totalitate. 

 De asemenea, trebuie să apreciem inițiativa domnului Primar. Eu m-am mai... 

Nu știu... Nu-mi aduc aminte ca într-un județ sau oraș din țară să mai fi făcut 

asemenea activitate, asemenea distincție, să dăm celor care sunt în linia I și să 
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apreciem acest efort. Nu știu dacă domnul Primar, eu știu că nu este în niciun oraș. 

Și apreciez acest efort al Primăriei, al Consiliului Local pentru a acorda acestor 

oameni acest minim respect și stimă și acest buchet de flori, acel cadou în valoare 

de 200 de lei și celelalte care s-au înscris în raport. Vreau să rețineți domnule 

președinte că sunt de acord, dar nu pot participa la vot pentru că am pe cineva în 

proiect acolo, soția mea și nu vreau să fie un conflict de interese și să mă reclame 

domn Bîrsan la nu știu unde. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. Vă 

rog, doamna Secretar să consemnați că domnul Nițu nu participă la vot.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog, 

domnule Nițu.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Revin la rugămintea mea, domnul 

Primar, să consulte și majoritatea Consiliului Local PNL-USR PLUS pentru că noi 

nu avem nimic împotriva doamnelor de la spital, domnilor de la spital, dar mai sunt 

și alte instituții care se luptă cu această pandemie, cum ar fi D.G.A.S.P.C Vrancea, 

cum ar fi ISU, cum ar fi DAS Focșani, Căminul de Bătrâni, au stat izolați oamenii 

aceia pe stare de urgență. Fac teste, dar și pe lista asta nu sunt numai doctori , 

domnule coleg, medici de familie, medici stomatologi, ambulanța acum și cei din 

spațiul ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin 

Misăilă:„Domnule Nedelcu, ați luptat împotriva Covid în cabinet? Mulțumesc! 

Personal ați luptat împotriva Covid?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Primar, vă rog frumos!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă îmi permiteți? Vă rog frumos, 

domnule președinte! Vă mulțumesc! Într-adevăr medicii stomatologi au fost unii 

dintre cei mai expuși la această pandemie. Nu vreau să mai fiți ironici cu noi, cu 

stomatologii datorită faptului că lucrăm la undeva 10-15 cm de gura pacientului și 

toți aerosolii aceia putem să-i primim noi pur și simplu și să ne îmbolnăvim. Noi nu 

facem parte din categoria aceasta a spitalelor și vreau să vă spun că noi suntem 

privați, pentru că așa s-a hotărât demult. Însă felicit tot ceea ce înseamnă cadru 

medical, spital și nu numai și personalul TESA ș.a.m.d., chiar pe toți. Dar nu uitați 

că și medicii stomatologi au fost linia I, chiar dacă ne-au închis la început, după care 

noi a trebuit să rezolvăm toate urgențele care s-au adunat de-a lungul acelor aproape 

2 luni în care am fost blocați să ne exercităm activitatea.  

Și felicit pe această cale toți medicii stomatologi, toți colegii mei pe lângă 

ceilalți medici de medicină generală și ceilalți colegi ai noștri din întregul sistem 

sanitar. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, vreau și eu să 

intervin.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, 

domnule Tănase, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „L-am urmărit cu atenție pe domnul 

consilier Nedelcu și îi dau dreptate. Sunt foarte mulți oameni care au fost implicați 
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și au contribuit în lupta aceasta împotriva virusului Covid-19, de aceea consider că 

există o discriminare în acest proiect, este lipsită de obiectivitate. Nu putem să 

premiem numai o parte dintre oameni, care fără discuție sunt merituoși și alți 

merituoși să nu fie premiați. De aceea propun ca acest proiect să fie 

retras.Mulțumesc! ”  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, mulțumesc domnule președinte! 

Colegii mei mi-au luat-o înainte cu câteva idei. Da sunt și eu de acord cu domnul 

Nedelcu. Domnul Nedelcu vă felicit pentru expoziția dumneavoastră. Într-adevăr 

sunt și alte categorii medicale din sistemul medical care au luptat și luptă în 

continuare pentru a învinge acest virus, dar noi ducem în derizoriu până la urmă 

munca unora, nu putem să aducem sute de persoane și să-i nominalizăm pentru o 

muncă pe care dânșii o fac cu drag, o fac responsabil, o fac fără a fi premiați și 

ridicați în slăvi în modestia și anonimatul lor. Sigur că în opinia mea, cineva vrea 

să-și facă încă de pe acum campanie electorală, cum să vă spun? Ridicând pe alții, 

omițându-i pe ceilalți. Eu nu sunt de acord cu acest proiect și propun să fie retras. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Costea.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Mi se pare o discriminare și o să vă dau un 

exemplu simplu. Am fost săptămâna trecută la medicul de familie, medic de familie 

care atrecut prin faza Covid, a scăpat, a trecut peste etapa asta, și mi se pare o mare 

discriminare. Atenție medicul de familie are în jur de 400 de pacienți, mulți dintre ei 

bolnavi, exact cum spunea domnul doctor Nedelcu, stau față în față deschizi gura, te 

verifică... ș.a.m.d. Aerosolii sunt cel mai mare pericol, mult mai periculoși să 

spunem decât la medicul care face recepția la ambulanță. Nu se poate să facem 

discriminări de genul ăsta. Ori, premiem toți medicii, asistenții care au luptat în 

prima linie, indiferent că sunt la DSP, la ISU, la SMURD ș.a.m.d., dar nu facem 

discriminarea doar medicii din spital, angajați pentru a face acest lucru. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Zîrnă, aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnule președinte, mi-a luat colegul 

meu, domnul Costea ideea, aș  fi vrut să spun să nu uităm de cei din DSP care în 

ultimele luni, în ultimul an, au dus o luptă foarte grea cu această pandemie. Să nu 

uităm de funcționarii din Primărie, funcționarii din instituțiile publice și de ce nu, și 

de mediul privat, pentru că, cu toții am fost afectați. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog, 

domnule Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Iertați-mă, vă rog și vă mulțumesc că mi-

ați dat cuvântul. Da, am uitat ceva domnule Nițu. Într-adevăr, medicii de familie au 

fost și ei pe baricade, chiar vreau să-mi permiteți să v-aduc aminte, doamna 

asistentă Voicu, care și-a pierdut viața pe baricadele acestei lupte și cu această 

ocazie, vreau să-i aduc un omagiu acestei doamne. A murit în lupta cu Covid. Așa 
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că, reiterez rugămintea să se retragă acest proiect de pe ordinea de zi și să nu mai 

inflamăm alte discuții și să provocăm alte controverse. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. 

Domnule Mocanu. Apoi este domnul Primar.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Mulțumesc, domnule 

președinte. Proiectul nr. 5, cred că este o formă de respect adusă medicilor, 

asistenților, brancardierilor ș.a.m.d. tuturor care lucrează acolo în prima linie cum 

este și proiectul nr. 4 pentru a aduce un omagiu doamnelor și domnișoarelor. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnul Primar, apoi domnul Nedelcu. ” 

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

domnul Nedelcu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnul Nedelcu, vă rog aveți cuvântul. Vă rog să deschideți și microfonul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mă scuzați! Ce voiam eu să spun, voiam 

să dăm Cezarului ce-i al Cezarului, să dăm medicilor că ei sunt cei care într-adevăr 

au luptat 8 ore din 8, 12 ore din 12, 24 de ore din 24 cu această gravă pandemie. Așa 

ar trebui să felicităm  toată țara, să felicităm bunicii noștri care au stat acasă, să 

felicităm copiii care s-au chinuit pe băncile școlii, acasă cu laptopul sau tabletele în 

față, sau cu telefoanele sau cu atâtea probleme pe care le-au întâmpinat. Deci nu 

este vorba că acest proiect poate că a scăpat din vedere, pentru că este pentru 

medicii care au luptat 24 de ore din 24 acolo și care într-adevăr și-au pus viața în 

pericol mult mai mult decât ceilalți. Eu am felicitat și medicii și colegii mei 

stomatologi, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să dăm Cezarului ce-i al Cezarului. 

Deci acest proiect nu cred că are rost să fie retras de pe ordinea de zi, din contră este 

un omagiu adus muncii medicilor, pe care eu îi respect, îi stimez și îi iubesc 

deopotrivă. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnul Primar, vă rog!” 

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

propunerea noastră a fost înțeleasă puțin greșit, dacă nu mai mult. Haideți să citim 

cu atenție distincția pe care doream să o acordăm acestor cadre medicale.” Luptători 

în linia I împotriva Covid ”când am stabilit această listă, n-am stabilit de capul 

nostru. Am făcut o solicitare la conducerea Spitalului Județean Vrancea, să ni se 

comunice numele persoanelor care, așa cum spunea și domnul doctor Mihai 

Nedelcu, au luptat efectiv în linia I pentru vindecarea pacienților bolnavi de Covid-

19, în Spitalul Județean Vrancea. Nu am negat niciodată și tot respectul pentru toți 

ceilalți care s-au implicat în a reduce pe cât mai mult posibil răspândirea acestui 

virus. Toți, și noi din Primărie, și peste tot ne-am confruntat cu această problemă și 

am avut sarcini fiecare și am respectat pe cât mai mult posibil toate condițiile 

impuse pentru a ne proteja întâi pe noi, apoi pentru a-i proteja pe cei care sunt 

alături de noi. Nu știu câți dintre dumneavoastră, au avut ocazia să meargă în secția 

de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean Vrancea să vadă în ce condiții 

muncesc medicii, asistenții, brancardiarii îmbrăcați 8 ore, 10 ore în combinezon, cu 
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mască, cu ochelari de protecție, cu mănuși, indiferent câte grade erau afară. Am fost 

la un moment dat acolo și am găsit-o pe doamna doctor Carteleanu, am găsit-o 

plângând. Completa o fișă de externare a unui pacient decedat. Deci oamenii ăia s-

au implicat trup și suflet pentru viața fiecărui bolnav care a fost internat acolo. De 

aceea, am spus. Ei au luptat pe front. Au fost condiții de război, cum spune acolo.  

Da. Într-adevăr, și cu tot respectul și medicii stomatologi s-au confruntat cu 

mari probleme și toți ceilalți medici și medicii de familie și medicii de medicină 

școlară au fost implicați în activitățile  dispuse de Direcția de Sănătate Publică. 

Fiecare și-a făcut datoria la locul său de muncă. Dar cei care au fost efectiv cu 

pieptul dezgolit, în fața acestui pericol nevăzut, au fost medicii care au luptat efectiv 

pentru vindecarea bolnavilor de Covid-19. De aceea, am considerat că... Noi n-am 

făcut nicio discriminare, am solicitat, repet, conducerii Spitalului Județean de 

Urgență ”Sf. Pantelimon” din Focșani, am solicitat o listă ce ne-a fost pusă la 

dispoziție, sub semnătura conducerii. Nu noi am stabilit numărul de medici sau cine, 

care medic, care asistent, care brancardier merită acest... dacă venea cu ștatul de 

plată și spunea toți medicii din spital de la a la z, de la parter până la director, pe toți 

îi puneam în acest proiect. Pur și simplu, noi ne-am consultat, că nu putem să 

cunoaștem componența personalului din acest spital și este singurul spital, care a 

fost în lupta Covid, a avut secție specială pentru Covid în municipiul Focșani. Dacă 

mai erau și altele mai solicitam din alte unități spitalicești aceste puncte de vedere.  

Îmi pare rău că s-au creat... Știu... Foarte mulți mi-au reproșat, inclusiv o 

farmacistă din spital, că de ce dumneaei nu a fost și ea trecută pe listă. Nu eu am 

decis. Repet. Într-adevăr, poate și dumneaei s-a expus unor riscuri, dar nu cred că 

atât de mari și nu cred că a suferit atât de mult când a văzut că un pacient, poate nu 

a văzut că nu a avut cum să vadă din farmacie, că un pacient în ATI și-a dat 

sfârșitul. Asta este situația. Eu așa am văzut-o. Îmi cer mii de scuze tuturor celor 

care cred că poate i-am marginalizat. Nu eu am vrut să fac chestiunea asta. Eu am 

avut o intenție sinceră și onestă pentru a face ceva pentru această zi de 11 Martie, 

care repet este prima dată când se serbează ”Ziua Personalului Medical” și putem să 

marcăm în acest fel. Este opțiunea dumneavoastră dacă vreți să continuăm sau nu 

acest proiect. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, 

mulțumesc! Da, doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu. Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Cum a spus mai devreme domnul Primar că la Spitalul Județean de 

Urgență ”Sf. Pantelimon” din Focșani a făcut o adresă prin care a cerut să i se pună 

la dispoziție o listă cu cei care au luptat în linia I , cred că domnul Primar, cred că 

pot să-i spun domnului Primar că nu era un impediment ca același lucru să-l facă 

către toate instituțiile care au luptat în linia I cu această pandemie. În ceea ce 

privește medicii de familie și medicii stomatologi, domnul Primar puteți trimite o 

adresă către Casa de Sănătate Vrancea pentru că, aceasta este cea care are toate 

datele și este în raport de colaborare și are contracte cu medicii mai sus menționați. 

Așa, dacă există bunăvoință, cu siguranță puteți face mai departe aceste adrese către 

toate celelalte instituții pe care vi le-am enumerat. Mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, vă 

mulțumesc! Haideți să trecem și la vot. Supun votului proiectul nr. 5. Cine este 

pentru? O să încep cu cei din online. Domnul Nițu nu votează. Doamna Drumea?  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nedelcu, vă rog să închideți microfonul pentru că se aude gălăgie 

Scuzați! Doamna Drumea, vă rog!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „ Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru”, deci nu am cum să fiu 

împotrivă sau să mă abțin.”  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru bineînțeles.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru colegii mei din linia I . Nu cred 

că este normal să vă abțineți colegii mei de la PNL și de la USR. Nu cred că este 

normal. Sunt oameni care efectiv au luptat acolo. Nu v-aș dori să ajungeți acolo.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă 

mulțumesc, domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și eu vă mulțumesc și vă rog să vă mai 

gândiți.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: Domnul 

Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Votul meu este pentru acești oameni 

minunați care se luptă secundă de secundă, pentru salvarea vieților. Să rețineți acest 

aspect. .” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Abținere”. Și sunt împotriva 

demagogiei.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „ 

Domnul Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „ Felicit inițiatorul. Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog 

dacă este cineva împotrivă. Se abține cineva?” 

Dacă sunt discuții? 

Proiectul de hotărâre nr. 5 nu se aprobă  cu 8 voturi ”pentru” din partea 

domnilor consilieri: Iorga Marius Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  

Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel 

și Mihai Nedelcuși  cu 11 voturi ”abținere” din partea domnilor consilieri: 

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

Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, TănaseNeculai, 

Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra și Bîrsan Costel și o neparticipare din partea 

domnului consilier Radu Nițu. 

 

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

aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sprijin la 

nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 

de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare 

urbană”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă 

sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, supun la vot 

proiectul nr. 6. Cine este pentru? Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „ Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru”, 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Șelaru! Imediat văd că a ieșit de pe whatsapp, de pe Zoom, domnule 

Șelaru? Am să fac un pas. Domnule Tănase? ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „ 

Domnul Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „ Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Șelaru, revin la dumneavoastră!” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Pentru.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi 

și  se adoptă cu 19 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga 

Marius-Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru 

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

Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, 

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

Ramona Drumea, devenind hotărârea nr.10 

Se prezintă punctul 7 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Social 

Multifuncțional ”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – 

Serviciul Social Cămin Persoane Vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Focșani, pentru anul 2021;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Am 

rugămintea să țineți microfoanele închise cei care sunteți pe online. Vă mulțumesc!  

Dacă sunt discuții pe marginea proiectului următor? Domnule...vă rog! Dacă 

nu... Vă rog, domnule Costea!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Am o intervenție laacest proiect și anume, 

am făcut o adresă în atenția DAS Focșani și sună așa: 

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de 

interes local de repartizare a orelor de muncă de persoane beneficiare de ajutor 

social înscris la nr. .. pe ordinea de zi a ședinței, vă adresez solicitarea, ca lunar, 

DAS Focșani, să prezinte la mapa consilierilor din cadrul Consiliului Local al 

municipiului Focșani, un raport privind prestarea de câtre persoanele beneficiare de 

ajutor social apte de muncă, a orelor de muncă la care sunt obligate. Această adresă 

sau solicitare am trimis-o și către doamna Bratu Laura Mihaela. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă 

mai sunt discuții pe marginea acestui proiect? Aș vrea să consemnați ceea ce a cerut 

domnul Costea. Vă mulțumesc! 

Dacă am terminat discuțiile, supun la vot proiectul nr. 7. Cine este pentru? 

Lipsește domnul Bîrsan. Vă rog să consemnați. Cine este pentru?” 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Se supune la vot proiectul numărul 7 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 19 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea  și o neparticipare  din partea domnului  consilierBîrsan Costel, 

devenind hotărârea nr.11 

 

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

stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe 
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membru de familie în vederea calculării constribuției de întreținere pentru 

anul 2021 datorate de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul Social 

Multifuncțional ”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – 

Serviciul social Cămin persoane vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Focșani, precum și susținătorii legali ai acestora, care dispun de 

venituri proprii; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Se supune la vot proiectul numărul  8 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.12 

 

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

aprobarea pentru anul 2021 a costului mediu lunar de întreținere pentru copiii 

care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public Creșe Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, 

domnul Nedelcu. Doamna Nedelcu. N-am auzit-o. Microfonul, doamna Nedelcu. 

Nu v-am auzit.” 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Se supune la vot proiectul numărul  9 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.13 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog 

frumos să închideți microfonul, domnule Nedelcu. Vă rog! Mulțumesc!” 

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

aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul 

Municipiului Focșani, pentru anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Se supune la vot proiectul numărul  10 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu 
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George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.14 

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

aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrare și 

finanțate din bugetul local al Municipiului Focșani pentru anul 2021;Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Se supune la vot proiectul numărul  11 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.15 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Se supune la vot proiectul numărul  12 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.16 

Se prezintă punctul 13 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

declararea de utilitate publică a unor imobile – terenuri cu destinația de „căi 

de acces” situate în Focșani, T 22, P 27/1, 62/1, 62/9 și trecerea acestora din 

domeniul privat în domeniul public al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă 

sunt discuții pe marginea proiectului nr. 13? Vă rog!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnule președinte la următoarele 

proiecte, îi rog pe cei de la urbanism să pună și o schiță să vedem și noi să localizăm 

mai bine. Vă mulțumesc! Vă rog să notați. Eu nu am fost acolo. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „De 

data asta n-a mai fost. Probabil n-a fost. Hai să și votăm proiectul 13.” 

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

în proiectul care v-a fost transmis pe mail.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog 

să deschideți microfonul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, mulțumesc! Deci ne referim la o 

schiță, la un plan de situare în zonă să putem identifica locul respectiv pe harta 
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orașului, așa cum este el. Este reliefat acolo că ar fi un drum, o cale de acces, dar nu 

ne dăm seama unde. Sigur că până la urmă ne-am lămurit, dar ca și rugăminte 

pentru proiectele viitoare să avem o schiță de plan de situare în zonă, lucru de altfel 

pe care l-am mai spus o dată eu, dacă îmi aduc bine aminte, dar din păcate nu se 

rezolvă. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Bun. 

Mulțumesc!” 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Se supune la vot proiectul numărul  13 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.17 

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

aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului teren în suprafață de 2541 mp 

cu destinația de „Drum acces” situat în Focșani, Tarla 160, parcela 8217, în 

vederea amenajării și întreținerii acestuia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă 

sunt discuții pe marginea acestui proiect? Da, domnule Nițu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, aș dori să fac un 

amendament.” 

Se modifică suprafața imobilului teren, destinație de ”drum acces” situat în 

Focșani, T 160, P 8217, inventariat în domeniul privat al municipiului Focșani de la 

2541 mp la 2544 mp și a valorii de inventar de la 1.306.606,59 lei la 1.308.149,22 

lei conform Hotărârii pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare. Vă  

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Să 

înțeleg că este vorba doar de vreo 3 metri, da? Haideți să votăm amendamentul 

domnului Nițu, că prespun că este o corecție. Vă rog!” 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Nițu  și  se adoptă 

cu 20 voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-

Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru 

Aurel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă 

Cristian, Tătaru Alexandra,Alina Ramona Drumea și Bîrsan Costel. 

Dacă sunt discuții? 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 
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Se supune la vot proiectul numărul  14 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.18 

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

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 9,00 

mp. situat în Focșani, str. Magazia Gării nr. 13, bl. N2, sc.1, județul Vrancea, T 

30, P 1890 înscris în CF 59778, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani către domnul Boșcăneanu Dumitru și doamna Boșcăneanu Mioara; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Se supune la vot proiectul numărul  15 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.19 

Se prezintă punctul 16 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 4,00 

mp. situat în Focșani, str. Războieni nr. 5, județul Vrancea, T 22, P 1347 înscris 

în CF 57082, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către 

domnul Marin Mircea și doamna Marin Olivița; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Domnul preşedinte a făcut apelul nominal. 

Se supune la vot proiectul numărul  16 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra,Alina 

Ramona Drumea și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr.20 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. Vă 

mulțumesc! Scuzați că vă strig în ordinea alfabetică.  

Vă mulțumesc! Vă rog, domnule Costea! Vă rog să dați drumul la microfon.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „În calitate de consilier, am mers la 

serviciul cadastru. Mi s-au pus la dispoziție toate documentele, toate schițele în 

secunda în care am solicitat.  

Am mers la serviciul arhitect șef, același fenomen l-am întâlnit. Am mers la 

serviciul investiții, mi s-a pus la dispoziție ceea ce am cerut fără niciun fel de 

ezitare. Vreau să le mulțumesc colegilor. Nu, că domnul Primar m-a întrebat la un 

moment dat, dacă am verificat. Pot confirma și colegii că am fost.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, 

mulțumesc domnule Costea. Domnule Bîrsan aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos! Recomand colegilor 

să nu mai pârască angajații Primăriei care le fac bine, că s-ar putea să aibă de tras 

consecințe. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, 

mulțumesc domnule Bîrsan. Să știți că suntem între proiecte și aș vrea să citesc 

proiectul 17. Vă mulțumesc!” 

Se prezintă punctul 17 de pe  ordinea de zi:proiect de hotărâre privind 

stabilirea chiriei lunare pentru anul 2021 aferentă locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii  aflate în administrarea Municipiului Focșani, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă 

mai sunt discuții pe marginea acestui proiect?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte, eu doresc o 

intervenție.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog, 

domnule Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc, domnule președinte! Pentru că 

nu fac parte din această Comisie, doream câteva informații în plus. Dacă cineva din 

aparatul de specialitate este sau dumneavoastră aveți informații despre acest proiect. 

M-ați auzit?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, eu 

v-aud.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Au survenit modificări sau cum stau 

lucrurile... Vă rog să explicați sau cineva de acolo să explice. Mulțumesc! Aștept.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă 

cineva din sală poate să explice. Noi să știți că am citit proiectul, l-am studiat și știm 

exact.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Cred că domnul Șelaru vrea să 

spună cineva din aparatul administrativ.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Am 

înțeles, dar văd că nu este nimeni în sală să ne dea aceste informații.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Am înțeles. Mulțumesc! Atunci 

neparticipare la vot. Vă rog să consemnați. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, vă 

mulțumesc, domnule Șelaru. Bun. Supun la vot. Doamna Drumea.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Îmi cer scuze! Nici eu nu 

particip la vot.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Asta voiam să menționați 

domnule președinte, că nici eu nu pot participa la vot.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „3 

neparticipări , doamna viceprimar Dimitriu, doamna consilier Drumea și domnul 

consilier Șelaru. Supun la vot proiectul. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte, dacă nu m-auziți. Vă 

rog!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, v-

aud.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Și nu 

numai eu. Vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Voiam să vă întreb dacă au survenit 

modificări sau dacă se întâmplă ceva cu...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Șelaru, vă reamintesc că sunt doar președinte de comisie, de Consiliu 

Local. Nu vă răspund dumneavoastră la întrebări. Datoria noastră este să-l studiem, 

l-am studiat. Să știți că l-am studiat și nu vreau să comentez pe marginea acestui 

proiect.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Păi atunci vreau să-mi răspundă pe 

comisiile respective. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Cu cea 

mai mare plăcere. Dacă este cineva în sală. V-am spus, care poate să răspundă, n-am 

nimic împotrivă. Vă dau cuvântul. Dacă nu, după ședință sau mâine dimineață, vă 

puteți interesa. Văd că nimeni din sală nu vrea să răspundă la întrebarea 

dumneavoastră.” 

Supun la vot proiectul nr. 17. Cine este pentru? Doamna Drumea?”  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Nu particip.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „A! 

Scuze! Domnule Gheoca!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „ Mă abțin.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Gongu? Facem un pas. Domnule Iorga! Doamna Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nistoroiu! Domnule Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu m-ați auzit, nu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Nu, nu 

v-am auzit. De aia v-am și întrebat.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru 

la domnul Iorga. Domnul Gongu, dacă a revenit. Dacă nu, domnul Nedelcu.” 

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

ascult, da? Domnule Nistoroiu, n-am auzit. Domnule Tănase.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Ungureanu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Deci îmi trebuie, domnul 

Nistoroiu, nu l-am auzit și domnul Gongu, vă rog!” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Mă auziți?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, cine sunteți?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Gongu, vocea mea este...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Cum votați, domnule 

Gongu, la proiectul acesta?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Pentru, da, domnule 

Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Da. Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „În sală e cineva împotrivă? 

Se abține cineva ?” Deci avem voturi ”pentru” 7, pentru că domnul Șelaru nu  a 

participat, da? 8, scuze și 9 voturi ”abținere” și 3 neparticipări. 9 și cu 8 fac 17 și cu 

3, 20. Iese corect? Da, vă mulțumesc, doamna secretar…deci proiectul 17 nu a fost 

aprobat. Vă rog, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Doresc să aduc la cunoștință, 

faptul că, prin Hotărârea de Guvern 962/2001 și prin normele metodologice de 

punere în aplicare a Legii 152/1998, aveam obligația  să aprobăm anual, aceste 

chirii, iar în situația în care Agenția  Națională, pentru că aceste chirii noi le 

încasăm pentru A.N.L., deci acești bani nu rămân în Bugetul Primăriei Municipiului 

Focșani, decât o mică parte, pentru întreținerea de locuințe și diferența. Domnule 

Nedelcu...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu, vă rog, 

mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Da, știu că nu vă place, nici mie 

nu-mi place situația creată, dar trebuia să votăm  acest proiect, pentru că altfel 

Primăria Municipiului Focșani va fi obligată să plătească din buzunar, diferența 

între chiria actuală și chiria care se calculează conform algoritmului stabilit prin 

această Hotărâre de Guvern. Poftiți? Luăm de la flori, domnule consilier, până când 

o să luăm din buzunarul fiecărui consilier, care votează în necunoștință de cauză. Eu 

știu de ce dumneavoastră n-ați vrut să votați, pentru că aici, atunci când domnul Ion 

Ștefan  era ministru la M.L.P.D.A, a emis acest Ordin 3519/29.07.2020, prin care a 

crescut cu 50% prețul de locuire a mp, în baza căruia se calculează această chirie, 

conform normativelor, cu toate minciunile pe care ni le-au dat în campania 

electorală, președinții de Agenţia Naţională pentru Locuinţe nu și le-au asumat și 

acum o să vedeți, pentru că ne vor solicita să le plătim diferența de chirie. Trebuie 

să le spunem tuturor cetățenilor care locuiesc în aceste locuințe A.N.L., că în mod 

normal, așa cum a vrut domnul ministru, Ion Ștefan, trebuia să crească valoare a 

chiriei, începând cu anul 2021 pentru dumneavoastră, cu cel puțin 50%. Domnii 

consilieri PNL încalcă legea și nu aprobă acest proiect, vor să plătească dumnealor, 

dar atunci prostiile făcute de domnul ministru, în acel moment.” 
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Domnul consilier  Cristian Zîrnă:  „Domnule președinte, vă rog frumos, am 

trecut de proiect, s-a votat, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Nu, n-am trecut de proiect.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, vă rog frumos, așa 

cum am hotărât, după ce se votează, nu mai luăm cuvântul. Fiecare consilier are 

dreptul...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnelor și domnilor 

consilieri…„ 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nimeni nu va fi oprit să ia cuvântul.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnelor şi domnilor 

consilieri am votat acest lucru, domnule Primar, vă rog să discutați înaintea votului 

sau oricare dintre consilieri. Vă rog frumos! Mai vrea cineva să ia cuvântul, între 

proiecte? Doamna, nu, Ok. Hai să trecem la proiectul numărul 18 și am rugămintea 

să cereți cuvântul când suntem la proiect. Da, vă mulțumesc!” 

 

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

reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea CUP Salubritate S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Cine este ”pentru”? Dacă 

sunt discuţii pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuţii, supun la vot 

proiectul. Doamna Drumea.” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

DomnulconsilierCorneliu-Dumitru Gheoca: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru, bineînțeles.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Împotrivă am spus.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog în sală, cine este 

”împotrivă”, se abține cineva? Mulțumesc! 11 voturi ”împotrivă” și 9 voturi 

”pentru”. Eu am fost ”pentru”. Proiectul numărul 18 nu a fost aprobat.” 
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Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind 

reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea Transport Public S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu, permiteți-mi să îl supun la vot. Cine este ”pentru”? Doamna Drumea.” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nedelcu. Domnule 

Nedelcu, v-ați deconectat? Vă rog, proiectul numărul 18, nu, cred că 19, vă rog să 

votați, că nu ați fost online. Nu, cred că nu-i merge. Domnule Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nedelcu, vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „În sală, cine este 

”împotrivă”, se abține cineva? Cu 11 voturi ”împotrivă” și 9 voturi ”pentru”, 

proiectul numărul 19 nu a fost aprobat. Vă rog să trecem la proiectul numărul 20.” 

 

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

reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea ENET S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

pe marginea acestui proiect, dacă nu, supun la vot proiect numărul 20.  Cine este 

”pentru”? Doamna Drumea.” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

DomnulconsilierCorneliu-Dumitru Gheoca: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Pentru cei care sunt în sală. 

Cine este ”împotrivă”, se abține cineva? Cu 11 voturi ”împotrivă” și 9 voturi 

”pentru”, proiectul numărul 20 nu a fost aprobat.” 

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind 

reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea PARKING FOCȘANI SA;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestuia, dacă nu, supun la vot proiect numărul 21.  Cine este ”pentru”? 

Doamna Drumea.” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Pentru cei care sunt în sală. 

Cine este ”împotrivă”, se abține cineva? Cu 11 voturi ”împotrivă” și 9 voturi 

”pentru”, proiectul numărul 21 nu a fost aprobat.” 

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind 

reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea CUP S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru a părăsit sala. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect, dacă nu, supun la vot proiect numărul 21.  Cine este 

”pentru”? Doamna Drumea.” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

DomnulconsilierCorneliu-Dumitru Gheoca: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Cine este ”împotrivă”, se 

abține cineva? Cu 10 voturi ”abținere” și 9 voturi ”pentru” și o neparticipare și 10 

”împotrivă”, scuzați, proiectul numărul 22 nu a fost aprobat.” 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind 

reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

pe marginea acestui proiect? Vă rog, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, domnule președinte de 

ședință, încă o dată observ cât de bine ați venit pregătit și cât de mult știți să citiți 

legile Țării Românești. Vă atrag atenția că aceste proiecte erau doar o formalitate, 

oricum nimeni nu poate să-mi ia dreptul stabilit prin art.132 din OUG. 57/2019, 
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privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede 

comunele, orașele și municipiile, sunt reprezentate de drept, în Adunarea Generală a 

Asociaţiilor  De Dezvoltare Intercomunitară și în A.G. ale Operatorilor regionali și 

locali de către primari. Primarii pot delega, calitatea lor de reprezentanți ai UAT-

urilor în Adunarile Generale, viceprimarilor, dacă vom avea, administratorilor 

publici, precum și oricăror alte persoane din Aparatul de specialitate al Primarului, 

dincadrul unei instituții publice de interes local. A fost o chestiune de formalitate, 

pentru a vă prezenta, pentru a lua act de această calitate, pe care mi-o oferă Codul 

Administrativ și totodată, să abrogăm, oricum sunt abrogate de drept, pentru că la 

sfârșitul  Codului Administrativ există un articol care spune ”orice prevedere 

contrară, prevederilor acestui act normativ, se abrogă”. Noi n-am făcut decât o 

simplă formalitate, voi înştiinţa toate societățile comerciale, cu privire la această 

prevedere legală și calitatea mea de reprezentant al UAT-ului Municipiului Focșani. 

Asta chiar nu mi-o puteți lua, indiferent cât v-ați opune, doar dacă, eu știu, în 

Parlament, acum mai modificați Codul Administrativ. Până se va modifica, este 

apanajul Primarului, să fie reprezentantul UAT-ului, în Consiliul De Administrație 

al societăților comerciale și al A.D.I-urilor. Vă mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Zîrnă, vă rog!” 

Domnul consilier  Cristian Zîrnă:  „Am și eu o întrebare pentru domnul 

Primar. Din aceste 5, 6 proiecte, care sunt operatorii regionali?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Citiți, domnule, citiți!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Tănase, vă rog, 

aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc! Am văzut că se bucură, 

domnul Primar, noi știam tot ce ați spus dumneavoastră acolo, dar s-ar putea să vă 

bucurați cam repede și bucuria să vă ţină puțin. Succes!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, mai sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă reamintesc, suntem la proiectul numărul 23. Bun, dacă 

nu mai sunt discuții, supun la vot, proiectul numărul 23. Cine este ”pentru”? 

Doamna Drumea.” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Votez Pentru. Îmi dau seama cât de 

supărați sunt colegii mei de la PNL, dacă sunt deja împotrivă.” 

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

Nedelcu.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru respectarea legii, mulţumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Împotrivă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „În sală, cine este 

”împotrivă”, se abține cineva? Cu 10 voturi ”împotrivă” și 9 voturi ”pentru”, 

scuzați-mi ordinea și o neparticipare, proiectul numărul 23 nu a fost aprobat.” 

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi:proiect de hotărâre pentru 

completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Victor Dumitru a revenit în sală. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog, dacă sunt discuții? 

Da, domnule Nițu, v-am văzut.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mulțumesc, că vedeți și partea noastră. Aș 

avea un amendament. 

AMENDAMENT 

La proiectul de hotărâre pentru pentru completarea si modificarea Hotararii Consiliului 

Local Focsani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentruvalorile impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2021 

 

După art. 7 la proiectul de hotărâre se vor introduce introduce următoarele 

articole   

8. Modificarea art. 5 alin (3),  lit. d) care va avea urmatorul cuprins: 
"d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transfer dreptul de 

proprietate. În situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care 

atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a 

organului fiscal; 

 

9. Modificarea art. 5, alin (4), (5), (6) si (7) care vor avea următorul cuprins: 

(4) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza 

unui raport de evaluare a clădiri iîntocmit de un evaluator autorizat în conformitate 

cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la 

organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia 

depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă 

acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 
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(5) În cazu lîn care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă 

în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 

5%. 

(6)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă 

în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită 

de 0,2% plus cota aditionala de 50% sau de 1,3%, dupa caz, va fi datorata  de 

proprietarul clădirii." 

 (7)Pentru persoanele juridice la care prin reevaluare valoarea de impozitare 

a unei clădiri se reduce cu mai mult de 20% față de valoarea impozabilă 

înregistrată în evidența fiscală în ultimii 5 ani anterior anului de referinta se 

stabilește cota de impozitare de 1,3%,  la care se aplică o cotă adițională de 50% ( 

doar pentru acea clădire). 

 

10.  Modificarea art .14 care va avea urmatorul cuprins: 

 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe 

teren, impozitului pentru mijloace de transport datorat pentru întregul an, de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie 

de  10% pentru persoanele fizice si de 5% pentru persoanele juridice. 

  Vă mulțumesc! Celelalte articole vor rămâne numerotate corespunzător.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan, aveți 

cuvântul.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan:„Mulțumesc frumos! Câtă ipocrizie, mai 

devreme, domnul Nițu urla din toți rărunchii aici, că de ce nu am făcut amendament, 

la comisie și dânsul vine acuma cu o hârtie pusă în față, de alții și citește, nu știe ce, 

citește, da? Propun să nu aprobăm acest amendament, mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, mai sunt discuții pe 

marginea acestui, da, doamna Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte. Aș vrea să, să vă aduc atenției următorul lucru. Art. 7 din acest proiect 

de hotărâre, în ceea ce privește modificarea nivelurilor aplicabile mijloacelor de 

transport, mai mari de 12 tone, pentru anul fiscal 2021, să fie eliminat, pentru că 

aceste taxe trebuiau votate la finalul anului 2020, mai exact în decembrie. Deci nu 

putem acum, în luna februarie, să dăm curs  la niște măriri de taxe, că se măresc, 

practic, aceste niveluri aplicabile și atunci supun atenției colegilor, scoaterea acestui 

art.7, din prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, dacă mai sunt discuții? 

Deci avem 2 amendamente, amendamentul domnului Nițu și amendamentul 

doamnei viceprimar Ana - Maria Dimitriu, da? Supun la vot, pe rând 

amendamentele. Dacă e cineva în sală, puteți lua un loc acolo în sală și apăsați 

microfonul. Cel de pe masă, vă rog, cel de pe masă, se aude mai bine. Vă 

mulțumesc! Puteți lua loc.” 

Domnul Alexandru Iulian: „Amendamentul prezentat de domnul Nițu sau 

articolele, sunt exact ca în Codul Fiscal. Deci nu putem fi contra prevederilor 

Codului Fiscal, un aspect, al-2-lea aspect, referitor la indexarea cu rata de schimb,  a 
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monedei euro, iarăși este obligatorie. Nu este permisivă, este obligatorie, este 

imperativă.” 

Doamna Carmen Grosu: „A apărut 296 în decembrie, noi impozitele și 

taxele le-am aplicat.....înainte de această  dată, prin aceste amendamente....nu s-a 

putut, că nu a mai fost altă şedinţă, s-a amânat....oricum este Codul Fiscal, iar legea 

prevalează.....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos! Aș avea o întrebare. 

De ce acest amendament, atât de lung și stufos, la care dumneavoastră faceți 

referire, că trebuie neapărat să nu încălcăm legea, deci trebuie să-l votăm, de ce n-a 

fost introdus în proiectul, în acest proiect, de ce a trebuit să fie amendament? 

Spuneți-mi, doamna Grosu?” 

Doamna Carmen Grosu: „Datorită.......hotărârii......” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cum este mai explicit, doamnă? Era mai 

explicit dacă era trecut în proiect, asta vă întreb. De ce a trebuit amendament?” 

Doamna Carmen Grosu: „S-a făcut....poate fi....în momentul în care....acest 

proiect...s-a venit cu această....indiferent că aprobaţi sau nu ...este în lege....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Grosu, iertați-mă, 

dumneavoastră nu v-ați uitat pe proiect? Este inițiat de domnul Primar, finanțist cu 

ștate vechi, îndrăzniți să-l contraziceți, că a greșit proiectul?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte, vă rog să-i atrageți 

atenția, domnului Bîrsan, să vorbească pe rând, că nu se aude, se aude intercalat cu 

doamna Grosu, vă rog!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Șelaru, îi atrag 

atenția. Doamna Grosu, vă rog, vorbiți la microfon și pe rând ca să se înțeleagă. Vă 

rog frumos, ca să ne audă și cei care sunt în online! Doamna Grosu îmi pare rău că 

trebuie să vă contrazic, să știți că am avut ședință extraordinară pe data de 28 

decembrie, nu că e vreo problemă, dar ați spus că n-am avut.” 

Doamna Carmen Grosu: „..................” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu-i nicio problemă. Să 

știți că, da, nu, deci să înțeleg că amendamentul făcut de domnul Nițu este in 

conformitate cu Codul Fiscal.” 

Domnul Alexandru Iulian: „Strict în conformitate cu Codul Fiscal.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna viceprimar Tătaru, 

vă rog!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Mulțumesc, domnule președinte. Aș 

avea o propunere, dacă se poate să se amâne acest proiect pentru ședința următoare, 

astfel încât să poată fi introdus în text, da, și acest amendament stufos, dacă este în 

concordanță cu legea și noi să-l putem citi în liniște și apoi să-l votăm așa cum 

trebuie, în liniște și pace, fără certuri, fără nimic. Nu puteţi ști, domnule Primar, 

poate sunt într-o, da, mai știți...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Întrebarea este 

următoarea...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Cum puteți să afirmați că nu înțeleg 

nimic?” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Grosu...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Ce vă determină?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „E cumva târziu dacă îl 

aprobăm, săptămâna viitoare?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Cu tot respectul față de doamne, ăla 

primează, le iubim, le stimăm, mulțumim...” 

Doamna Carmen Grosu: „Este Legea 296, care trebuie.....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog frumos, vorbiți pe 

rând.” 

Doamna Carmen Grosu: „Să explicităm, atât....şi cuprinde, prevederea 

legală există ....oricum nu avem cum să calculăm altfel. Impozitul pe mijloace de 

transport grele trebuie să ne raportăm la directiva U.E, că de fapt asta este. În ceea 

ce privește reevaluarea, cu evaluarea, este în beneficiul contribuabilului, înainte....în 

vechea formă a Codului Fiscal era 3 ani, acum se duce pe 5 ani, deci îi dă 

posibilitatea omului să stea cu aceeaşi evaluare.” 

Domnul Alexandru Iulian: „Nu s-a armonizat...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Bine, gata, mulțumesc 

mult! Deci avem 2 amendamente, da? Amendamentul domnului Nițu și 

amendamentul doamnei viceprimar Dimitriu, conform legii și conform legii şi 

amendamentul doamnei viceprimar Ana - Maria Dimitriu. Vă rog, supunem la vot 

amendamentul domnului Nițu. Cine este ”pentru”? 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

DomnulconsilierCorneliu-Dumitru Gheoca: „Mă abţin.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru respectarea legii.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Cine este ”împotrivă” în 

sală? Se abține cineva? Deci domnule Zîrnă, vă abțineți, da? 11 ”abțineri” și 9 

voturi ”pentru”, proiectul numărul 24 nu a fost aprobat. Bun, revenim la proiectele 

suplimentare. A, scuze, da....” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte e o problemă, vă 

rog.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, domnule Șelaru, 

mulțumesc mult! N-am, mă mai ia capul și pe mine. Mulțumesc, n-am reușit să le 

iau. Amendamentul doamnei viceprimar Ana - Maria Dimitriu. Cine este ”pentru”?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Stați un pic, încă o dată, că nu s-a înțeles 

amendamentul dumneaei.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Amendamentul doamnei 

viceprimar Ana - Maria Dimitriu este scoaterea art.7 din proiect, corect? Eu 

sunt...domnul Șelaru vorbește tare, dar aude mai încet. Vă rog, nu, cred, vă rog, 

domnule Șelaru, deci ați înțeles, da?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Sigur, mulțumesc, domnule președinte și 

cred că dacă ar fi colegi care ar vorbi ca mine, s-ar auzi în timpul real. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Supun la vot, 

amendamentul, din nou, al doamnei viceprimar Ana - Maria Dimitriu. Cine este 

”pentru”? Doamna Drumea.” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Abținere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Abținere.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Atrag atenția viceprimarilor, 

viceprimărițelor, că ele chiar dacă sunt viceprimărițe, trebuie să respecte legea. Mă 

abțin, nu vreau să....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Lăsați, domnule doctor că o să-i 

dau ca atribuții, gestionarea Serviciului de impozite și taxe, doamnei...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Șelaru...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Și atunci o să vadă, să citească, 

poate le deslușește, până peste 4 ani de zile, învață și dumneaei ceva.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domnule președinte, haideți 

să nu mai vorbim peste, când e procedura de vot.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Respectaţi legea, domnule Corneliu 

Gheoca, nu vă mai repeziți în afirmații, respectați legea.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Care lege, domnule 

doctor?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Legea.....” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Legea dumneavoastră sau 

care lege?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „....s-o și citiți, s-o și învățați...” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Șelaru, am rămas 

la dumneavostră.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc, să știți că eu am răbdare cu 

fiecare coleg prezent în sală sau nu. Abținere, mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Pentru.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Abținere. Mă abțin, să audă și 

domnul Gheoca.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Este cineva ”împotrivă”? 

Se abține cineva în sală? Mulțumesc!” 

Deci avem 11 ”abțineri”, 11 voturi ”pentru” și 9 voturi ”abțineri”, deci 

amendamentul doamnei viceprimar Ana - Maria Dimitriu a trecut.” 

Supun la vot proiectul numărul 24. Cine este ”pentru”?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „În integralitatea lui.” 

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

completare.Doamna Drumea.” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nistoriu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru, mulţumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru şi eu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „În sfârșit se respectă legea și pentru 

PSD.” 

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

proiectul 24 a fost adoptat devenind hotărârea numărul 21 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Părerea mea, Nicule, ar cam....” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Am stabilit să nu mai intervenim între 

discuții, domnule...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră de ce vă băgați în 

seamă, domnule Șelaru, tot timpul...” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „Păi dumneavoastră ați vorbit și...eu am 

așteptat să-mi vină rândul, dumneavoastră vorbiți permanent.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...capacitatea dumneavoastră, stați mai 

încet așa, mai ușurel.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Să înceapă fetele să...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Eu am așteptat, dumneavoastră....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Stați vă rog, mai relaxați, în 

fotoliile dumneavostră.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Dar chiar stăm relaxați, dumnealui este 

nerelaxat.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Să vă relaxați puțin. Revin 

la proiectul introdus pe ordinea de zi. Primul proiect.” 

 

Se prezintă primul punct suplimentar al ordinii de zi:proiectul de hotărâre 

pentru modificarea anexei la Hotătârea Consiliului Local Focșani nr. 148/2020 

privind acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor bugetare datorate 

bugetului local. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Dacă sunt discuții? Este 

proiectul introdus pe ordinea de zi, la începutul ședinței, pe care l-am citit și l-am și 

votat. A fost trimis prin email, dimineața la ora 9. Vă rog, dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul cu pricina. Vă rog, cine 

este „pentru”? Doamna Drumea. 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vă rog să repetați, n-am înțeles 

despre care proiect este vorba.Iertaţi-mă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Este proiect introdus pe 

ordinea de zi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ăla cu facilitățile fiscale.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Astăzi, pe care l-ați primit 

dimineață la ora 9.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

DomnulconsilierCorneliu-Dumitru Gheoca: „Vă era frică, domnule Iorga.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru, domnule preşedinte.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

proiectul a fost adoptat devenind hotărârea numărul 22 

 

Se prezintă al-2-lea punct suplimentar al ordinii de zi:proiect de hotărâre 

privind stabilirea destinației birourilor situate în clădirea Primăriei 

municipiului Focșani, din str. D. Cantemir nr. 1 Bis, et. 1, camerele 107, 108, 

109 și 110, pentru organizarea cabinetelor viceprimarilor municipiului Focșani 

în mandatul 2020-2024. 

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

aveți de comentat, dacă nu aveți, cine are de comentat?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu am.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog, domnule.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc! Voiam s-o întreb pe 

doamna secretar, de ce nu a respectat  legea, să facă raportul? Deci este atributul 

dânsei. Ok, asta e, nu vrea să respecte legea. Știm ce avem de făcut de acum încolo. 

Fiecare face ce vrea.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Da, mulțumesc! Văd că s-a 

invocat în acest proiect de hotărâre iniţial un art.129 din Codul Administrativ, unde 

spune, la art.2, lit.c, Atribuții privind administrarea domeniului public și privat al 

comunei, orașului sau municipiului. De acord, domnilor consilieri, dar trebuie să 

citiți textul legii, integral. La același articol, la alin.6, se fac precizări ”în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la alin.2, lit.c, Consiliul Local hotărăște”, atenție, ”darea în 

administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor 

proprietate publică, a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a 

serviciilor publice de interes local, în condițiile legii. Hotărăște vânzarea, darea în 

administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor 

proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile 

legii. Avizează sau aprobă în condițiile legii, documentațiile de amenajare a 

teritoriului și urbanism al localității. Atribuie sau schimbă în condițiile legii 

denumirile de străzi, piețe și orice alte obiective de interes public local”.  

Domnilor consilieri sunteți într-o eroare totală, mai rămâne să stabiliți și mie 

locul, poate mă trimiteți să am biroul, nu știu pe unde, să stabiliți dacă vreți.  Hai să 

stabilim aici ordinea birourilor, pentru toți angajații primăriei, haideți să stabilim 

aici, dumneavoastră să stabiliți în ce pat trebuie să fie cazat un vârstnic, care 

beneficiază de serviciile Căminului Pentru Persoane Vârstnice, haideți să stabilim și 

locul portarului, haideți să stabilim tot. Oameni buni sunteți într-o eroare totală, este 

total nelegal ceea ce propuneți. Văd că importanța maximă pe care o dați 

dumneavoastră, în acest mandat este a intereselor personale, da? Vă doriți funcții, 

bani și condiții. Doamnelor, alese viceprimar, temporar pentru că eu nu vă recunosc 

e ilegal, vă aduc la cunoștință un singur lucru, v-am oferit cele mai bune condiții, vi 
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le voi prezenta în momentul în care vom finaliza lucrările de reamenajare a celor 2 

birouri din incinta Primăriei Municipiului Focșani. Eu nu am făcut, dar am un 

exemplu de bună practică și mă gândesc foarte atent, colega doamnei viceprimar 

USR, de la sectorul 1, tocmai ce a dat afară un viceprimar din PNL și l-a mutat  în 

alt sediu. E un exemplu de bună practică și dacă tot dumneavoastră ați fost cea care 

ați înființat această pagină Focșani, strada mea!, pe Facebook pe care ați evidențiat 

toate gropile din asfalt și toate locurile în care se adună gunoaiele, vă aduc la 

cunoștință că m-am și gândit ce atribuții vă dau și le spun public aici, Direcția De 

Dezvoltare. Iar ca să fiți mai aproape de ei, o să vă dau un birou în cadrul Direcției 

De Dezvoltare. Vreau să vedem dacă și pe ăla îl mai refuzați, înseamnă că vă 

refuzați atribuțiile, înseamnă că nu vreți să faceți nimic pentru focșăneni. Eu mă 

gândeam să speculez inclinațiile dumneavoastră, din campanie, în interesul 

focșănenilor, da? 

Dacă dumneavoastră credeți  că așa se va lucra  și vă opuneți, cu vehemență, 

tuturor proiectelor de dezvoltare ale Municipiului Focșani, doar pentru simplul 

motiv că nu vi se alocă un birou de 200 mp și să țin eu 20 de angajați, în 2 birouri de 

50 mp, vă înșelați amarnic. Eu o să fac tot posibilul  să vă asigur  condiții decente de 

lucru. Eu dacă eram în locul dumneavoastră, nici dacă mă, nici dacă eram 

viceprimar și îmi spunea primarul, domnule vino aici și lucrează, eu îi spuneam, da 

domnule, lucrez și într-un colț de birou, dar lucrez pentru binele focșănenilor. Nu să 

spuneți că n-aveți condiții și că aveți murături, murături sunt altele, da? Pe de altă 

parte...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, mă lăsați și pe 

mine să vorbesc?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Pe de altă parte, trebuie să vă mai 

atrag atenția, doamnelor viceprimar, dacă veți fi viceprimari, art.152, alin. 1 spune 

că viceprimarul este subordonat primarului, punct, da? Înțelegeți ce înseamnă un 

raport de subordonare, dacă  îl înțelegeți, citiți cu atenție, vă rog! Nu mai mergeți pe 

ideea, că vezi dragă Doamne aveți acum majoritatea în Consiliul Local și faceți ce 

vreți. Încălcați flagrant legea. În această  seară, în cadrul acestei ședințe, ați încălcat 

de mai multe ori legea, votul nu vă și calitatea nu vă absolvă de...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule președinte, 

dumnealui nu este inițiatorul proiectului, așa că vă rog frumos...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Dacă vreți, eu o să merg cu 

cetățenii să-i întreb  dacă este normal, ca dumneavoastră să blocați toate proiectele, 

din cauză că nu vi se dă biroul...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dați-mi și mie voie să vorbesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Dimitriu apoi 

doamna Tătaru.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte, nu este niciun fel de problemă, eram înscrisă la cuvânt...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Pe rând, vă dau cuvântul la 

toți.” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie, 2 

secunde...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Apoi doamna Tătaru, după 

dumneavoastră, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc frumos! Voiam 

doar să ne explice, domnul Primar, să se hotărască, ne recunoaște sau nu, că suntem 

viceprimarii orașului Focșani, pentru că mai deunăzi spuneaţi că nu suntem, acum 

spune că ne dă atribuții. Deci în primul rând, să vă hotărâți dumneavoastră, cum 

credețică, în viziunea dumneavoastră, evident, nu legal, nu trebuie să-mi răspundeți 

acum, domnule Primar, vorbeam eu, acum, mulțumesc! Mai mult decât atât...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„...focșăneni...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar, haideți să 

...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mai mult decât atât, 

dumneavoastră ați făcut trimitere la art.129 din Codul Administrativ și anume art.6, 

care culmea, domnule Primar, face trimitere la alin.2, lit.c, da? Și dacă citiți și art. 

129, de la cap la coadă, veți vedea  că la art. 2, Consiliul Local exercită următoarele 

categorii de atribuții și haideți să le citim, dacă nu știm să citim Codul 

Administrativ. Spune așa ” la alin.c Atribuțiile privind administrarea domeniului 

public și privat al comunei, orașului sau municipiului”. Cred că este foarte clar 

pentru toată lumea. Așadar când dumneavoastră veți ști Codul Administrativ, ca 

primar, dacă îmi dați voie să vorbesc, eu nu v-am întrerupt. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „În momentul în care 

dumneavoastră ca Primar al Municipiului Focșani veți citi Codul Administrativ și 

veți fi un exemplu de bună practică, atunci să cereți viceprimarilor în funcție, 

atribuții sau  nu, după caz, mulțumesc! Viceprimarilor, pardon, scuzați-mă, să 

delegați atribuții, scuzați-mă, da, deci în momentul în care, da, scuzați-mă, așa m-

am exprimat și mă corectez. Mulțumesc frumos! Da, nu, ar fi fost culmea, noi să vă 

dăm dumneavoastră, atribuții, că, normal, doreați să fim subordonatele 

dumneavoastră, am înțeles esența, să știți, chiar dacă suntem blonde, mulțumesc, 

domnule Primar.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna viceprimar 

Tătaru.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Nu am zis nimic legat de păr, că 

nu e ăla natural.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Mulțumesc! Nu pot decât să mă 

amuz. Aș vrea...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Doamnă vreți să lucrați pentru 

focșăneni sau nu, spuneți?” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Eu, da, domnule Primar, 

dumneavoastră vreți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„...la muncă, vă aștept la muncă! 

Nu mai căutați nod în papură şi scandal...” 
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Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Eu o să iau în considerare acum 

recunoșterea dumneavoastră, dacă ați semnat hotărârea de Consiliu Local, privind 

alegerea noastră în cele 2 funcții.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„....nici pe asta  n-o știți, nu 

semnez eu hotărârile de Consiliu Local...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Domnul președinte de ședință poate 

confirma sau nu, aceasta, da?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, eu am semnat luni.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Suntem în termen legal.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Aș vrea să vă amintesc, că luni, când 

am venit la dumnevostră, dimineață la prima oră, nu am cerut, eu cel puțin, nu vreau 

să o pun într-o lumină proastă pe colega mea....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„....la colegii dumnevoastră din 

presă ați făcut tot felul de afirmații...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Da, pentru că ....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Ați văzut ceva murături acolo?” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „A fost o metaforă, îmi cer scuze,  

fost o metaforă, mai acidă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„A, mă scuzați, chiar avem 

murături acolo, am avut o murătură, avem o murătură mare, pe domnul Pogorevici. 

Mi-am adus aminte.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Revenind la treburi serioase, am o 

pagină de Facebook, pe care am s-o predau curând, colegilor mei, care mă vor ajuta, 

de 5 ani, dinainte să veniți dumnevoastră, Primar al Municipiului, în care am 

semnalat diversele probleme și vă mulțumesc, că în ultimii 4 ani, acela pe care ați 

putut să le reparați, le-ați reparat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„De data asta le veți face 

dumneavoastră.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Să știți că accept cu mare drag.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Vă dau voie să le faceți pe toate.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Accept cu mare drag și vă mai cer 

ceva. N-ar fi pachetul complet, dacă mi-ați da doar Direcția de Dezvoltare, vreau și 

CUP Salubritate și vreau și PARKING.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Sunteți prea bună...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Lăsați-mă că n-am terminat. Au fost 

foarte multe afirmații făcute de domnul Primar și aș vrea să le clarificăm împreună. 

Deci HCL s-a semnat, bifat. Nu v-ați dezis de noi, bifat. Deci nu ați avut o problemă 

cu ceilalți viceprimari din mandatul trecut, dar aveți o problemă cu noi două.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Nu am nicio problemă.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Da, am avut o discuție, zilele 

trecute, cu un coleg de partid...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Spuneţi pe nume, cu Ion Ștefan. 

Nu este colegul dumneavoastră de partid.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Nu, nu, nu, stați că n-am ajuns la Ion 

Ștefan și domnul Ion Ştefan nu este colegul meu de partid. Am avut o discuţie, 
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vreau să fac aşa o mică paranteză, ca să pot să ajung unde trebuie. I-am spus la un 

moment dat, mai în glumă, mai în serios, dar mi-a dat dreptate, că se poartă ca un 

copil răzgâiat, singur la părinţi. Bineînţeles că eu nu pot să afirm aşa ceva despre 

domnul Primar, dar eu sunt convinsă că strălucirea dumneavoastră din mandatul 

trecut, trebuie neapărat să fie împărţită la 3, în mandatul acesta.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Da, dar şi ei au avut atribuţii.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Acceptăm atribuţiile cu mare drag şi 

să ştiţi că, cel puţin din partea mea, nu a fost niciodată vreo dovadă ......că eu vânez 

funcţii sau bani. Mulţumesc frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Da, dar atunci, biroul 

dumneavoastră, la Direcţia de Dezvoltare.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Bîrsan, urmează 

domnul Niţu, vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Stimaţi colegi...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule preşedinte, am cerut şi eu, vă 

rog frumos să ţineţi cont şi de mine.” 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu constat, mie, pur şi simplu mi-e 

ruşine, că avem un asemenea Primar. Domnul Primar confundă Primăria cu propria 

dânsului tarla. Domnule Primar, Primăria nu este a dumneavoastră şi nu va fi, să nu 

credeţi că sunteţi nemuritor şi veţi fi scos cu picioarele înainte din această Primărie. 

De timp de 20 de ani, acele birouri au fost dedicate pentru viceprimari, e o cutumă. 

Dumneavoastră  văzând că vi s-au stricat socotelile, având 2 doamne, domnule 

Primar sunteţi total neelegant, sunteţi pur şi simplu şi mai ridicaţi aici probleme, că 

vreţi să oferiţi flori. Domnule Primar, dumneavoastră, înclin să cred că sunteţi 

misogin. Aveţi o problemă cu femeile...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Nu am nicio problemă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Aveţi o gravă problemă cu femeile şi o 

gravă problemă de comportament.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Doamnelor colege avem vreo 

problemă. Doamna Stoica, doamna secretar.....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule preşedinte, v-am rugat frumos 

să nu fiu...este aprecierea mea, domnule. E de notorietate, degeaba faceţi 

dumneavoastră prezenţa în sala  acum, e de notorietate cum vă comportaţi cu 

femeile şi mai ales cu subordonatele dumneavoastră, ştie toată lumea...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Ce le fac?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Asta rămâne de văzut. Ştie toată lumea. 

Domnule Primar, cred că dumneavoastră. Dumneavoastră, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Da.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dumneavoastră nu mai aruncaţi în spaţiul 

public...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Ce să arunc?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „..frustrările dumneavoastră..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Dar n-am nicio frustrare. Aveţi 

frustrări.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar e corect şi legal. Lăsaţi-

mă, domnule primar. Să ne certăm, să conversăm aşa. Vreţi să conversăm în 2, 

lăsaţi-mă să vorbesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„....canapea cu ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, dumneavoastră nu aveţi 

dreptul, da, nu aveţi dreptul, ci Consiliul Local are...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„...sunteţi în eroare totală.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu sunt, domnule. Legea aşa spune, 

domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Legea, nu spune legea aşa....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Presupunem că legea  spune cum vreţi 

dumneavoastră. Domnule e o cutumă, de 20 de ani şi mai bine...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Aşa...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Acolo au fost birourile viceprimarilor.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Uite nu se mai poate acuma.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „De ce dumneavoastră nu v-aţi gândit  în 

legislatura trecută?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Eu m-am gândit în legislatura 

trecută să cumpărăm un spaţiu, pentru că v-am spus că nu mai avem loc în birouri.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, răspundeţi la 

întrebare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Nu, eu vă răspund...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „De ce nu i-aţi dat  afară pe Marius Iorga 

şi pe domnul Mersoiu şi să-i trimiteţi la murături.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Pentru că nu aveam în acel 

moment.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pe domnul Iorga l-aţi dat afară,            

într-adevăr, pe domnul Mersoiu nu aţi avut curaj. Păi domnule Primar, haideţi să 

intrăm în legalitate, haideţi să intrăm într-o formă unanim acceptată.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Perfect, da, intrăm într-o formă 

perfect acceptată de lege.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Lăsaţi dumneavoastră cum au fost. Nu 

aveţi niciun motiv, nici legal, nici moral să schimbaţi lucrurile acum.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„...am toate motivele legale...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„...că acest proiect de hotărâre este 

nelegal, da?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă e nelegal există instanţa de 

contencios şi ne va face dreptate.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Nu, Instituţia Prefectului.... vă va 

da nelegalitate, chiar dacă e condusă de PNL.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Niţu şi urmează 

domnul Tănase, vă rog, apoi domnul Costea.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da, domnule preşedinte, încheiem cred că 

situaţia asta. Eu cred că pentru doamnele viceprimar e o onoare,  e o cinste, dintr-un 
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oraş din ăsta istoric al României, părerea mea personală, când aţi venit aici, nu vă 

trebuia birou, ce vreţi să muncesc, să fac pentru binele Focşaniului, că v-aţi bătut cu 

pumnul în piept şi USR-iste şi 2 USR-iste şi dumneavoastră, că faceţi, că dregeţi. 

Nu aţi votat de-a lungul anilor, nu vorbesc de dumneavoastră, că nu aţi fost aici pe 

la noi, decât în calitate de reporter, doamnă, nu aţi votat deloc proiectele pentru 

dezvoltarea Focşaniului şi acuma aveţi toate pretenţii mari. Ştiţi ce v-aş ruga, să vă 

bucuraţi de banii ăia care-i luaţi, că luaţi nişte bani mulţi şi nu faceţi nimic.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule preşedinte...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Păcat de dumneavoastră, eu dacă eram, vă 

spun sincer şi patriotic veneam aici.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier Niţu, 

dumneavoastră vorbiţi, care sunteţi în Consiliul Local  de nu ştiu câte mandate şi 

mergeţi  cu transportul public în comun fără  să plătiţi bilet? Cum vă puteţi permite 

să vorbiţi despre noi, atât timp, păi cu domnul preşedinte, dar mă uit la 

dumneavoastră. Cum vă permiteţi lucrul ăsta faţă de focşăneni, ce legătura are una 

cu alta? Deci vă rog frumos să vă abţineţi de la comentarii care nu vă privesc, 

domnule consilier...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Tănase, vă rog 

frumos, liniştiţi-vă...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulţumesc frumos, domnule 

preşedinte! Eu în urma...l-am ascultat pe domnul Radu Niţu am crezut..scoate 

pistolul, chiar mă gândeam. Zic, că în afară că nu-şi plăteşte biletele de autobuz...” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Treci la subiect, nu mai bate 

câmpii acolo....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule preşedinte, sunt disturbat de 

un individ de aici, nu ştiu cine este, nici  nu văd.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi să facem linişte 

puţin. Domnule Tănase, continuaţi, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, mulţumesc! Nu ştiu, mie îmi pare 

rău de toată discuţia asta, chiar mi se pare o discuţie înjositoare şi văd că domnul 

Primar insistă pe acest tip de discuţie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Nu mă înjosesc, mă cobor la 

nivelul dumneavoastră, ăsta nu era proiect să veniţi cu el în faţa focşănenilor.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...dacă vă urcaţi la nivelul 

dumneavoastră, era cel mai bine. Dar nu aveţi capacitate, spuneţi că nu aveţi locuri, 

păi domnule Primar, cumva aţi făcut prea multe angajări în Primărie?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Da, am făcut nu prea multe, mai 

puţin decât necesar.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aveţi grijă că de ce vă e frică, nu 

scăpaţi, ţineţi minte. Iar chestia cu munca, dumneavoastră cred că n-aţi înţeles un 

lucru, Consiliul Local stabileşte ceea ce dumneavoastră trebuie să faceţi, să 

executaţi, deci în....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Citiţi, domnule consilier...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „În 2,3 săptămâni trebuie să ieşiţi frumos 

afară şi să faceţi treabă în oraş, ţineţi minte chestia asta. O să mai discutăm. Asta 
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este menirea dumneavoastră. Consiliul Local hotărăşte proiecte, hotărăşte finanţare, 

iar dumneavoastră trebuie să vă duceţi  pe teren, domnule Primar, nu trebuie să staţi 

în birou, să vă faceţi biroul, dar de ce nu faceţi schimb de birouri, de ce nu le-aţi dat 

biroul dumneavoastră, la viceprimari, dacă sunteţi aşa galant?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„...nu vreţi? Hai facem schimb, eu 

sunt de acord.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, fiecare să stea la locul 

lui, dar v-am spus şi nu uitaţi, de ce vă e frică, n-o să scăpaţi, ţineţi minte!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Da? Mă ameninţaţi sau ce?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu e ameninţare, văd că vă e frică de 2 

doamne.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„ Mie nu mi-e frică de nimic, atât 

timp cât ştiu foarte bine că tot ceea ce am făcut, am făcut respectând legea, 1 la 

mână...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aţi respectat legea cu răutate, asta aţi 

făcut.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Nu, am respectat-o...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...domnule primar, că nu trăim 200 de 

ani, nu câştigaţi nimic...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„..dar dacă principala miză a PNL-

ului ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...birourile alea care sunt de 30 de 

ani...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„..adecvate celor 2...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...pentru viceprimari şi dumneavoastră 

faceţi aşa în râsul lumii, aşa. Păi dumneavoastră ce credeţi, e vorba aşa de gest, până 

la urmă şi de obraz...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Ce gest, ce obraz?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă mulţumesc, 

domnilor. Domnule Primar, domnule Costea...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Domnule preşedinte...drept la...că 

mi s-au adus nişte chestiuni şi nu vreau...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar, haideţi să 

lăsăm...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Dacă miza...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, miza este să faceţi 

treaba, 4 ani de zile n-aţi făcut nimic...v-a dat Guvernul PNL...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„.....să aibă doar birouri...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Mi s-a acordat cuvântul, vă rog frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Domnule Costea...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Am stat la rând, frumos, politicos…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Mai staţi şi cu microfonul în 

buzunar şi când mai filmaţi şi mai înregistraţi.......” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule Primar, domnule Primar, cum 

spuneţi dumneavoastră..pentru cetăţeni am stat în stradă 2 ani de zile. Toate 
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problemele cetăţenilor vor  fi aduse aici, la această masă şi voi sta în continuare pe 

stradă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Staţi pe stradă că acolo vă este 

locul...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „…iluzii…eu nu pot fi influenţat…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„...pe stradă...” 

Domnul consilier IonelC ostea: „…atenţie, nu mă confundaţi…” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, puteţi 

păstra liniştea, domnule Primar, vorbeşte un coleg care este semnatar al acestui 

proiect de hotărâre, mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Vă rog sa-mi daţi voie să termin ceea ce 

am început.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Sunteţi în eroare..” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Constat cu stupoare, cel mai vocal membru 

al Consiliul Local, după 31 de ani, de la eradicarea comunismului, cum am spus şi 

la căderea lui avem un secretar de partid, care zace în Consiliul ăsta Local. Domnule 

nu e posibil, în România anului 2021, ca cel mai vocal secretar de partid, care umbla 

cu pistolul la brâu, poate nu ştiţi, da, care te trimitea la mină, avea puterea ca în anul 

1987, să te trimită la mină, nu ştiţi lucrul ăsta sau la canal. Ştiţi lucrul ăsta? A fost 

al-3-lea în nomenclatura judeţului Vrancea….” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Domnule preşedinte, ce treabă 

are ce discută domnul Costea, cu proiectul, mulţumesc? Este nevorbit?” 

DomnulconsilierIonelCostea: „Sunt blocat de un comunist. Acest comunist 

nu are ce căuta în Consiliul Local, mai ales că …cum vi se permite, domnule, eu 

asta nu am înţeles?” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Domnule preşedinte aţi 

adormit?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „…..în Consiliul Local. Cum l-aţi votat?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule preşedinte, mai conduceţi 

şedinţa dumneavoastră sau o conduce altcineva? Eu am aşteptat.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă mulţumesc!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Păi ce faceţi aici, bâlci, Târgul Focşaniului 

sau ce?”  

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domnule Nistoroiu,           

v-aţi trezit.  

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Vă rog să conduceţi şedinţa, domnule 

preşedinte, ce faceţi aici?” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Gheoca..stai acolo liniştit în 

extinderea ta, stai acolo..” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vorbiţi frumos, că vă 

închid online-ul.” 

Domnulc onsilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domnul Gheoca pentru  

tine, te rog!” 
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Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Îţi mai trebuie 2 vieţi ca să 

ajungi, ai răbdare.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog frumos, dacă vreţi, 

luaţi cuvântul. Vă dau cuvântul, domnule Zîrnă.” 

Domnulconsilier Cristian Zîrnă: „Da, domnule preşedinte, constat că 

domnilor de la PSD, când nu le convine ceva, se simt ameninţaţi, dar dânşii când fac 

ameninţări, nu mai sunt şi în plus, noi nu solicităm nimica, domnule, solicităm 

birourile foştilor viceprimari, ce atâta tam-tam pentru nimic. Noi îl rugăm pe 

domnul Primar să iasă la dialog cu doamnele viceprimar, toată mapa să fie discutată 

înainte de a fi pusă şi trimisă consilierilor şi cam atât. Să putem convieţui şi să 

facem lucruri pentru Municipiul Focşani şi pentru cetăţenii Municipiului Focşani. 

Ce-i atât de greu?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Cine v-a ameninţat, domnule Zîrnă?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Deci vă rog frumos, vă rog! 

Da, doamna viceprimar.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă mulţumesc, domnule 

preşedinte! Vă atrag atenţia că nu putem, nu puteţi supune la vot acest proiect, dacă 

nu are raportul de specialitate pe care doamna secretar nu a binevoit să delege mai 

departe atribuţiile şi atunci dumneaei.....o să aibă această calitate, în urma 

procesului-verbal, mai departe, eu ştiu, în instanţă sau în plângerile penale care 

probabil i se vor face. Deci nu putem supune la vot acest proiect de hotărâre. 

Mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Eu am înţeles aşa, că 

proiectul pe care noi l-am depus, poate fi soluţionat în ...deci 3 zile, da, doamna 

secretar şi atunci posibil ca la următoarea şedinţă, dacă are referat şi raport, poate fi 

introdus pe ordinea de zi.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domnul Nistoroiu, ce a 

înţeles?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu ştiu, nu îl văd pe 

domnul Nistoroiu, e doar numele şi...” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Îi mai trebuie vreo 5 vieţi.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi, vă rog frumos, să 

ne oprim. Dacă mai sunt şi alte discuţii? Doamna secretar, vă rog!” 

Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „Da, mai sunt şi alte 

discuţii. Trebuie să prezint eu, un raport asupra obiecţiilor de legalitate asupra HCL 

a Municipiului focşani nr.4 din 28 ianuarie 2021, prin care s-a aprobat alegerea  

viceprimarilor Municipiului Focşani. Apreciez hotărârea Consiliului Local numărul 

4 din 28 ianuarie 2021,ca fiind nelegală, motivat de următoarele aspecte  şi vă 

depun şi în scris, raportul împreună cu adresa de înaintare. 

 

RAPORT 

Privind obiecțiile de legalitate asupra Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 4 din 28 ianuarie 2021 
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 În ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 28 

ianuarie 2021 a fost supus aprobării Consiliului local al municipiului Focșani 

proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Focșani, inițiat de 

un grup de consilieri locali ai P.N.L. și U.S.R., proiect de hotărâre adoptat cu un 

număr de 12 voturi „pentru”, motiv pentru care a devenit Hotărârea Consiliului 

local nr. 4. 

 Apreciez Hotărârea Consiliului local nr.4 din 28 ianuarie 2021 ca fiind 

nelegală motivat de următoarele aspecte: 

1. Potrivit art. 152 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

„(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul 

membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 

    (3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea 

viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.” 

Proiectul de hotărâre a fost supus discuțiilor conform ordinii de zi aprobate. 

 Domnul consilier local Tănase Neculai a formulat amendament, reluat și 

detaliat de domnul consilier local Bîrsan Costel astfel: 

„Art. 1 Alegerea viceprimarului municipiului Focșani. 

Art. 2 Alegerea viceprimarului municipiului Focșani. 

Art. 3 Desemnarea viceprimarului _________ care să exercite primul calitatea de 

înlocuitor de drept al primarului municipiului Focșani – domnul Cristi Valentin 

Misăilă. 

Art. 4 Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii, de către primarul 

municipiului Focșani, prin serviciul administrație publică locală, agricultură.”. 

 Președintele de ședință a supus la vot amendamentul formulat și s-a aprobat 

cu 11 voturi „pentru” și 10 voturi„ abținere”. 

Apoi, s-au formulat propuneri, pe care serviciul de specialitate le-a înscris în 

buletinul de vot. 

Totodată a fost aleasă și comisia de numărare a voturilor secret exprimate. 

 Buletinele de vot au fost confecționate în număr de 21, numărul consilierilor 

locali prezenți la ședință. Ulterior, cele 21 buletine de vot au fost înmânate 

președintelui de ședință pentru semnarea acestora. Pe buletinele de vot a fost 

aplicată ștampila Consiliului local. 

 Președintele de ședință a înmânat la randul sau cele 21 buletine de vot 

membrilor comisiei de numărare a voturilor. Ștampilele cu mențiunea „VOTAT” au 

fost de asemenea, înmânate membrilor comisiei de votare care, după verificarea 

buletinelor de vot, s-au poziționat în apropierea cabinelor de vot din sala de consiliu 

și le-a predat consilierilor locali care s-au prezentat la vot, pe bază de semnătură. 

           Motivat de faptul ca domnii consilieri, dupa dezbateri indelungi au hotarat sa 

voteze aleatoriu, votarea propriu – zisa a inceput cu grupul PNL. 

           Dupa exprimarea votului de catre grupurile PNL si USR, grupul PSD a 

refuzat sa participe la vot deoarece s-a constatat flagrant ca „buletinele de vot, la 

iesirea din cabina au fost inmanate deschise membrilor PNL si USR din comisia de 

numarare a voturilor secret exprimate, care le impatureau si le introduceau in 

urna.”am citat. 
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Dl. consilier Mihai Nedelcu a atras atentia asupra acestei situatii, care rezulta de 

altfel din inregistrarea video a sedintei si este consemnat in procesul verbal de 

numarare a voturilor secret exprimate de catre dl. Daniel Ungureanu, membru al 

comisiei. 

 După terminarea acestei proceduri, au fost încheiate Procesele verbale pentru 

„alegerea unui viceprimar al municipiului Focșani propus la art. 1” și „alegerea unui 

viceprimar al municipiului Focșani propus la art. 2” in care am constatat în ceea ce 

privește numărul de buletine de vot repartizate, mențiunea „9 buletine de vot sunt 

neutilizate prin neparticipare” precum și mențiunea „Nu s-a respectat securitatea 

votului”.” 

Conform prevederilor art.85 din Legea nr.115/2015, legea care reglementează 

modalitatea efectuării procesului electoral, după ce votează alegătorul  îndoaie 

buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână 

în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă. 

           Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul 

votului este asigurat ”deci, se stipulează fara echivoc faptul că din cabina de vot 

alegătorul iese cu buletinul de vot închis și îl introduce în urmă cu ștampila de 

control la vedere. 

 Ori, în cazul de față, domnii consilieri locali au ieșit cu buletinele de vot 

deschise, neîndoite și nici măcar nu le-au introdus personal în urmă, situație 

devenită de notorietate întrucât ședința consiliului local a fost publică, transmisă 

„on-line” pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Focșani, fapt ce 

dovedește cu prisosință faptul că nu a fost respectat „secretul votului”. 

 În consecinţă v-am făcut cunoscut raportul privind aspectele de nelegalitate, 

privind......de lege...nu sunt foiletoane. Este un punct de vedere, care va fi înaintat 

prefectului judeţului Vrancea. Mă bucur că a fost doamna subprefect la şedinţă şi va 

putea, e foarte bine în cunoştinţă de cauză dumneaei, are posibilitatea să 

aprecieze...aviz de legalitate şi consider că avem ce comenta, pe marginea raportului 

meu de....Am încheiat discuţia, vă mulţumesc frumos!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Costea, doamna 

viceprimar Ana-Maria Dimitriu, aveţicuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc, domnule 

preşedinte. Aş vrea să-i menţionez, doamnei secretar următorul lucru. Doamna 

secretar, tocmai ce aţi spus acum, în şedinţa aceasta extraordinară, că domnul 

Nedelcu, în şedinţa ordinară din 28 ianuarie a confirmat că nu ar fi legală procedura 

de vot, nicidecum, dumneavoastră, care aveaţi obligaţia conform Codului 

Administrativ, ca secretar al UAT-ului, să o faceţi, mai mult decât atât, doamna 

Ghiuţă, procedura de vot secretă, ce a avut loc în cabinele de vot, de sus, din spatele 

acestui perete, unde scrie Primăria Municipiului Focşani. Deci procedura de vot are 

loc în cabina de vot. Dumneavoastră  ne-aţi citit doar din Legea Alegerilor 

Electorale, da, în niciun caz din Regulamentul Consiliului Local de organizare şi 

funcţionare. Aşadar, încă o dată vă atrag atenţia, doamna secretar al UAT, că 

dumneavoastră nu aveţi calitatea să vă exprimaţi de legalitatea sau de nelegalitatea 

unei hotărâri de Consiliu Local, ci doar să luaţi act, iar dacă nu doriţi să o semnaţi, 
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puteţi avea obiecţiuni, pe care să vi le menţionaţi acolo şi mai departe, cursul ei este, 

pe care l-aţi precizat mai devreme. 

Aşadar, vă rog frumos să nu aveţi păreri personale, ci doar în spiritul şi în 

litera legii. Mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulţumesc! Doamna secretar, din punctul 

meu de vedere v-aţi descalificat, tendenţios şi părtinitor aţi....” 

DoamnaSecretar General Marta Carmen Ghiuță: „Să ştiţi că voi uza de 

dreptul meu, pentru că deja mă hărţuiţi, e destul!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna, încă o dată vă repet....” 

Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „E destul!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „V-aţi exprimat tendenţios şi părtinitor, 

arătând doar impresia unor consilieri, fără a avea dovezi legale, în ceea ce aţi spus. 

Aţi afirmat că domnul Ungureanu a scris undeva, în raport, că procesul de votare s-a 

desfăşurat nelegal. De ce nu aţi scris, doamnă sau nu aţi adus la cunoştinţa  

publicului  şi celelalte  2 persoane  care au fost în comisie, care şi dânsele au scris 

un raport? Vă rog frumos să confirmaţi ce au scris cele 2 persoane.” 

Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „Eu sunt convinsă că 

dumneavoastră vă doriţi să aveţi hotărâri aprobate, legale, nu....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Au fost 3 persoane, dumneavoastră aţi dat 

citire, doar ceea ce a scris o singură persoană, din cele 3. Vă rog frumos să ne citiţi 

aici şi acum, ceea ce au scris celelalte 2 persoane din comisie, vă rog frumos!” 

DoamnaSecretar General Marta Carmen Ghiuță: „Nu vă pot citi aici şi 

acum, pentru că nu am luat procesele-verbale, aşa cum v-am spus.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă aduc aminte, doamnă, poate nu aveţi 

memoria bună, doamnă, să citiţi foiletoane, de aţi auzit ce comenta un consilier.” 

DoamnaSecretar General Marta Carmen Ghiuță: „Am memoria bună. 

Domnule consilier sunt înregistrări...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Celelalte 2 persoane din comisie au scris 

că votul s-a desfăşurat în mod corect şi legal.” 

DoamnaSecretar General Marta Carmen Ghiuță: „Am apreciat ...ulterior 

instanţa...mică pauză...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „......noi...vă descalificaţi pur şi simplu 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă mulţumesc, domnule 

Bîrsan.” 

DoamnaSecretar General Marta Carmen Ghiuță: „Descalificaţi-vă 

dumneavoastră!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „..doar un raport, nu ştii 

dacă e bun, rău...” 

Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „Nu aveţi calitatea  să 

apreciaţi. Va fi înaintat prefectului.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna viceprimar 

Tătaru.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Calitatea ca şi consilier, că nouă ni l-aţi 

citit. Credeţi că eu sunt dispus  să aud inepţiile dumneavoastră?” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule preşedinte...” 

Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „...aşa cum trebuie să 

suport şi eu...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „..vă rog frumos. Mai opriţi pe Bîrsan, mai 

scoateţi-l din priză.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Mulţumesc, domnule preşedinte 

Macovei. Am ascultat cu atenţie ce a spus doamna secretar şi aş vrea să vă 

reamintesc şi am remarcat aici şi n-aş vrea  să acuz în mod direct, dar vreau să vă 

atrag atenţia că aţi inserat, poate nevoit o eroare, consilierii PSD, aţi afirmat că au 

refuzat participarea la vot, după ce au constatat că votul nu este secret. Este o 

minciună, nu pot să spun că este un adevăr, pentru că se poate proba video. 

Consilierii PSD  au refuzat participarea la vot, înainte să se, să înceapă procesul de 

vot, de votare. Au refuzat şi prima oară şi a-2-a oară, la art.2....” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Dar consilierii PNL şi USR, de 

câte ori..” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „...domnului Nedelcu.Vă rog, nu mă 

întrerupeţi, că eu nu v-am întrerupt..” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „...ca să votaţi,..câte? 3, 4 ore vă 

aşteptăm ca să votaţi....” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Există un proces de vot care durează 

în funcţie de, nu vreau să spun în engleză, în funcţie de acordul părţilor, da? Deci vă 

rog să retrageţi, dacă doriţi, din acel referat, minciuna, că domnii consilieri PSD, 

conduşi de domnul doctor Mihai Nedelcu, au refuzat să voteze după ce au constatat 

că votul este neasigurat. Nu este aşa. Votul a fost secret şi a fost securizat, în urma 

unui protocol, majoritatea, domnilor, aşa cum s-a întâmplat şi în legislativele 

trecute, este cea care garantează viceprimarii, punct. Că nu v-a convenit 

dumneavoastră, că nu a ieşit jocul politic, care s-a văzut, spectacolul, de fapt, politic 

şi toată cacealmaua, care nu a pus-o nici pe Ana - Maria Dimitriu, într-o postură, 

destul de neplăcută, deloc, ci doar pe mine, personal, Alexandra Tătaru, de la USR-

PLUS, concurându-mă pe aceeaşi listă şi acelaşi articol, de domnul Macovei, 

membru PNL, care nu a respectat protocolul  semnat între grupurile PNL şi USR-

PLUS. E simplu, toată cacealmaua asta, care văd că tot continuă, da, nu ştiu când se 

va opri. Muţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Tătaru, vă 

reamintesc, mă faceţi să spun, că protocolul semnat  între USR şi PNL  a fost 

semnat la ora 12, iar eu nu am fost prezent. Vă rog eu frumos, nu faceţi afirmaţii pe 

care nu le cunoaşteţi. Haideţi să lăsăm aşa, e foarte bine.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Felicitări, domnule preşedinte!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Suntem mândri că avem 2 

viceprimăriţe, vă respect, respect decizia, nu are nicio legătură cu raportul făcut de 

doamna secretar, asta este părerea dânsei şi asta e altceva, categoric. Deci vă rog eu 

frumos, haideţi să încheiem  subiectul. Este doar un raport, pe care doamna secretar 

l-a citit, în legătură cu viceprimarii. Vom vedea. ... va conduce, nu va conduce, vom 

vedea pe viitor.” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule preşedinte, o intervenţie scurtă, 

vă rog frumos. Doamna consilier care a vorbit înaintea dumneavoastră se află într-o 

eroare totală, ştiţi foarte bine că am aşteptat ca dumnealor să se pronunţe pe decizia 

dumneavoastră ca şi preşedintede şedinţă, când aţi stabilit să se voteze în ordine 

alfabetică. Nu s-a dorit acest lucru  de către dumnealor, după care noi tot am 

aşteptat, aţi venit cu cealaltă propunere  şi anume să voteze colegii din PNL şi USR, 

după ce au votat colegii din PNL şi USR, noi am observat acest lucru pe care, atât 

domnul Ungureanu, cât şi domnul doctor Nedelcu l-a precizat în procesul-verbal, 

aşa ca să ne readucem aminte, poate colega noastră a uitat, de la ultima şedinţă, 

până la cea prezentă. Mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Mulţumesc, haideţi să 

încheiem şedinţa, dacă nu mai avem ceva de spus.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am o rugăminte, domnule preşedinte.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog, domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „N-am vrut să participăm, grupul PSD, la 

această mascaradă şi s-a tot amânat atâtea ore, deoarece colegele de la USR spuneau 

mereu că nu se sigură securitatea voturilor, adică mai exact, ca să înţeleagă lumea, 

ele voiau să ştie clar dacă sunt votate, pentru a vota, la rândul lor, cu cei de la PNL. 

Deci despre asta este vorba, nu că, cumva noi am fi făcut...corectitudine şi vă rog, 

doamna viceprimar să taceţi din gură, atâta timp cât eu vorbesc, da? Deci domnule 

preşedinte...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „....domnule consilier...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „....să fiţi corect şi să punctaţi faptul că 

acolo  nu s-a asigurat securitatea votului, doamna  viceprimar, Alexandra Tătaru a 

vrut să vadă personal, fiecare membru PNL, că o votează, altfel ar fi ieşit din sală 

sau nu ar fi votat. Despre asta este vorba, haideţi să nu fim ipocriţi şi nu puteam să 

participăm noi, la această mascaradă politică, marca USR-PNL-PDL şi ce o mai fi 

ele. Mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „.. vă mulţumesc de 

explicaţii. Ceea ce s-a întâmplat şedinţa trecută, nu cred că trebuie s-o revorbim din 

nou, repet încă o dată, e un raport pe care doamna secretar l-a prezentat şi atât. 

Domnul Costea, vă rog!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „O singură întrebare. Doamna secretar este 

secretarul UAT-ului sau a PSD-ului? O simplă întrebare. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Costea, o singură întrebare vă 

pun şi eu, stiţi ce e aia UAT?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Da.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ia vă rog, daţi-mi definiţia.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Hai lasă, lasă, domnule Nedelcu, hai..” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Lasă Nicule, că tu nu ştii, asta e altă 

discuţie.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă mulţumesc! Doamna 

secretar vreţi să luaţi cuvântul?” 

Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „Dumneavoastră doriţi 

să răspund la asemenea întrebare?” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu ştiu, că v-am văzut....” 

DoamnaSecretar General Marta Carmen Ghiuță: „Refuz!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Ok, bun, dacă lucrurile sunt 

lămurite, închei şedinţa din data de 04.02.2021. Vă mulţumesc!”” 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETARUL GENERALAL 
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                                                                  Marta Carmen Ghiuță 

 

 

       ÎNTOCMIT, 

 Daniela Bobeică pag.1 - 28 

 Ramona Marinică pag. 28 - 52 

 Laura Tiron pag. 52 - 81 


