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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 
PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data de 

04.05.2021 

 

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

Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focșani, 

cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciu Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

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

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

fond locativ; 

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

 d-nul George Păduraru Coban – șef serviciu Direcția arhitectului șef;  

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

 d-nul Traian Negulescu – director Direcția Relații Interne și Internaționale; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Drilia Ionuţ – director Ateneul Popular; 

 d-na Isac Oana – director Serviciul Public Creşe; 

 d-nul Dochioiu Costel – director DDSP; 

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

 d-na Dorian Alecsandrescu – director Poliţia Locală; 

 d-na Tăbăcaru Nazarie Dana – Administraţia Pieţelor S.A; 

 d-nul Diaconu Ion – director Transport Public S.A; 

 d-na Costin Cristina – administrator unic S.C ENET SA; 

 d-nul Statache Nicuşor - director S.C PARKING S.A. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

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

Focșani nr. 410/2020 privind desemnarea a doi consilieri locali membri în comisia 

de jurizare a concursului public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate 

a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din municipiul 

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 411/2020 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al 

municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

acestuia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială „Ion Basgan” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Tehnic „Ion Mincu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul 

Tehnologic „G. G. Longinescu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Național „Al. I. Cuza” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul 

Sportiv Școlar Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 294/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Școala Gimnazială 

“Oana-Diana Renea” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 297/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Școala Gimnazială 

“Alexandru Vlahuță” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 299/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Școala Gimnazială 

“Duiliu Zamfirescu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 301/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Colegiul Național 

„Unirea” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 303/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Liceul de Artă 

„Gheorghe Tattarescu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 311/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Colegiul tehnic Auto 

„Traian Vuia” Focșani;     

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică aunui 

număr de trei spații, inventariate în  domeniul public al municipiului Focșani, situate 

în Perimetrul Istoric „Piața Unirii și Grădina Publică”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 33,08 mp. situat în Focșani, str. Aurora nr. 3, județul Vrancea, T 

93, P%5290 înscris în CF 21698 și CF 68036, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către Societatea ANDRA DMM SRL; 

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

suprafață totală de 13,00 mp. situat în Focșani, str. Mihai Eminescu nr. 20, județul 

Vrancea, T 78, P%4588 înscris în CF 68014, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către doamna Pascu Emilia; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 28,00 mp. situat în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 31, județul 

Vrancea, T 197, P%10875 înscris în CF 65709, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către domnul Dogaru Petrea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 40,00 mp. situat în Focșani, str. Carpați nr. 13, județul Vrancea, 

T 193, P%10660 înscris în CF 67711, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către Societatea T.M.R. EXPO S.R.L.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 252 mp, aparținând domeniului privat al 

municipiului Focșani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, identificat prin nr. 

cadastral 66507, T 168, P 8634/1 înscris în Cartea funciară nr. 66507, în favoarea 

domnilor Chivoiu Ion și Eleonora; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului – monument istoric, Casa Găgiulescu, cod LMI-VN-II-m-B-06467 din 

Focșani, str. Maior Sava nr. 10, înscris în CF nr. 7604 Focșani, aflat în proprietatea 

doamnelor Dăndică Margareta, Ciobanu Ana Irina și Ciobanu Miorița; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor aduse anexei 

la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului public 

în domeniul privat al municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării 

și valorificării în condițiile legii; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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27. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 

privind aprobarea listei de priorități;  

Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Macovei 

Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

 

28. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorități pe anul 2021, pentru 

repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Macovei 

Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

 

29. 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea 

gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului 

Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a 

asociației;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

31. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a 

prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în 

desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația 

Piețelor Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

32. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 

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

bugetare datorate bugetului local, cu modificările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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33. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție proiect de hotărâre 

privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, 

bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum 

și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

34. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 461/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza Documentație Avizare Lucrări de Intervenție pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare și modernizare Piațeta Teatru și Piațeta Milcovul”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

35. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, și 

nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 510/28.11.2017 

privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor 

tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect, pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetiice 

a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani” cu modificările și completările 

ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani 

pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei 

burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

ENET S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

40. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Administrația Piețelor Focșani S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 

ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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41. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

generală a acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;  

Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, 

Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian 

și Tătaru Alexandra 

 

42. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

generală a acționarilor la Societatea PARKING Focșani S.A.;  

Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, 

Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian 

și Tătaru Alexandra 

 

43. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 

municipiului Focșani în calitate de coorganizator a Festivalului-Concurs de Book 

Trailere „Boovie 2021”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

  SECȚIUNEA a II-a  

1. Adresa Direcției de Asistență Socială nr. 4486/2021 privind efectuarea orelor de 

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

social pe luna martie 2021; 

2. Cererea doamnei Vasile Dorina înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

37475/09.04.2021 privind aprobarea ștergerii majorărilor, penalităților față de S.C. 

ENET S.A. Focșani; 

3. Raport de audit nr. 390/2021 întocmit de Camera de Conturi Vrancea având tema 

”Eficacitatea asocierii în participațiune, concesionării și închirierii bunurilor din 

domeniul public și privat al Municipiului Focșani” 

4. Adresa Comisiei pentru siguranța circulației în municipiul Focșani nr. 39789/2021; 

5. Contestația administrativă nr. 2592/2021 formulată de PARKING Focșani S.A. 

împotriva  Hotărârii Consiliului local nr. 376/2020; 

6. Citația emisă de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. 7264/91/2012*; 

7. Citația emisă de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 588/91/2019; 

8. Citația emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 587/91/2021. 

 

  SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„bună ziua, începem, da? 

  Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliul Local al municipiului Focșani, 

ședință ce se desfășoară astăzi 04.05.2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 491 din 28.04.2021, emisă de Primarul municipiului 

Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință convocată a se desfășura cu 

participare fizică.  

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

participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel? 
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Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță:Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae „Prezent.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela? 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

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

Doamna consilier Tătaru Alexandra „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  

Ghiuță:„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„constat că în sală sunt prezenți 18 consilieri locali municipali, iar în mediul online 3. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din 09.04.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă îmi dați voie d-na 

secretar. Bună ziua spun și eu tuturor, Hritos a înviat! Și bine  ați venit la ședința 

ordinară din data de 04.05.2021. Am rugămintea d-na secretar, știți că am mai făcut 

această remarcă, ca la ședința imediat următoare să fie votat procesul verbal al ședinței 

anterioare, asta spune Codul Administrativ și vă rog frumos, imperios chiar, să 

respectăm Codul Administrativ, pentru că acum dumneavoastră o să supuneți cel puțin 

două procese verbale ale unor ședințe anterioare, chiar trei scuzați-mă, da. Fapt pentru 

care nu se respectă întocmai litera legii. Mulțumesc.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„supun la vot procesul verbal. Cine este „pentru”? Toată lumea este „pentru”, 

„abțineri”? Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „da, da pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„toți domnii consilieri au fost „pentru” procesul verbal din 09.04.2021. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din 20.04.2021, dacă sunt discuții pe marginea acestui proces verbal? Nu sunt. Supun 

la vot procesul verbal, cine este „pentru”? Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „da, sunt pentru.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„cu unanimitate de voturi s-a aprobat și acest proces verbal. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 

27.04.2021, dacă sunt discuții pe marginea acestui proces verbal? Nu sunt. Supun la 

vot procesul verbal, cine este „pentru”? ”? Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „sunt pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„mulțumesc, toți domnii consilieri au votat „pentru” acest proces verbal. 

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

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

ordinea de zi fiind însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de 

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

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Doamna președinte vă rog să preluați lucrările ședinței. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc d-na 

secretar, așadar ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția nr. 491/28.04.2021, 

avem înscrise pe ordinea de zi 43 de proiecte și evident că avem și secțiunea a II-a, 

secțiunea a III-a, deci ședința va fi destul de lungă. 

Așadar dragi colegi... da, vă rog domnule consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „bună ziua doamna viceprimar, aș vrea să 

propun schimbarea ordinii de zi și anume primele 16 proiecte să le trecem după 

proiectul 43 pentru că sunt cu buletine de vot, să avem timp să le tipărim și va dura 

mai mult, așa cum ați spus și dumneavoastră și mai avem două proiecte prin vot secret, 

proiectul 41, dacă nu mă înșel și proiectul 42 și aș avea rugămintea la dumneavoastră, 

dacă îmi permiteți, tot suntem într-o zi de sărbătoare, proiectul 27 să-l introducem, să 

fie practic primul proiect după ordinea de zi, pentru că dacă nu mă înșel acest proiect 

este după două luni de zile pe lista de așteptări și sunt tineri care și-ar dori și au nevoie 

de o locuință. Și aș mai dori în calitate de inițiator al proiectului 28, proiect de hotărâre 
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privind aprobarea listei de priorități pe anul 2021, pentru repartiția de locuințe pentru 

tineri, aș dori să retrag acest proiect de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc și eu. 

Așadar haideți să o luăm etapizat. Haideți să supunem la vot aceste modificări ale 

ordinei de zi, ca ulterior să o supunem la vot. Așadar proiectele de la 1 la 16, dacă am 

înțeles bine, proiectul 41 și 42 să fie după proiectul 43...” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „da, corect.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „să facem atunci 

propunerile evident în plen și să alegem comisia de validare și numărare a voturilor. 

Proiectul 27  să devină primul proiect de pe ordinea de zi...” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „da, 27 primul pe ordinea de zi și 28 îl 

retrag.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-na secretar o să 

supunem ulterior retragerea. Supunem întâi modificarea și după aceea retragerea 

proiectului nr. 28.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„în funcție de cum ați făcut propunerile, 1-16, după 43, 27 va fi 1 și retragerea.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „rectific 1-17 m-am uitat mai bine pe ordinea 

de zi...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu, nu 1-16, este bine 

cum ați spus prima dată. Să fie la finalul ordinei de zi, după proiectul 43. 

Haideți să supunem la vot această modificare, cine este „pentru”? dacă dintre 

colegii din sală este cineva „împotrivă”? Dacă se „abține” cineva? În sală, d-na 

secretar, se abțin colegii din grupul PSD și din online? 

Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „mă abțin.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „mă abțin.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc, haideți să 

votăm acum proiectul nr. 27 ca fiind primul proiect de pe ordinea de zi, vă rog, cine 

este „pentru”? Din sală cine se „abține”? Din online domnul consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „mă abțin.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „ și eu mă abțin.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„anunțați vă rog, 12 voturi „pentru” și 9 „abțineri”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „12 voturi „pentru” și 9 

„abțineri” ordinea de zi a fost modificată.  

Și haideți să supunem la vot retragerea proiectului nr. 28, la propunerea d-nului 

consilier Zîrnă. Cine este „pentru” retragerea acestui proiect? Și dumneavoastră sunteți 

de acord, da? În online, domnul consilier Iorga?” 
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Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „de acord.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „ de acord și eu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru și eu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cu 21 voturi „pentru” 

acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 

Supun ordinea de zi așa cum a fost modificată pentru a fi votată, în ansamblul 

ei, cine este „pentru”? În online, domnul consilier Iorga?” 

Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „ pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Iorga? Domnul consilier Iorga probabil că nu are semnal sau nu aude foarte bine.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „deci cu 20 voturi 

„pentru” și o abținere, ordinea de zi a fost aprobată.” 

.... 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ați spus la ordinea de zi, 

în integralitate ați fost „pentru”, în sală. Bine atunci, cu 12 voturi „pentru” și 9 

„abțineri”, d-nul Ungureanu a fost „pentru”, 13 voturi „pentru” și 8 „abțineri” ordinea 

de zi a fost aprobată.” 

 

  Se prezintă punctul 27, devenit punctul 1 de pe  ordinea de zi: proiect de 

hotărâre pentru aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează 

locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind 

aprobarea listei de priorități; Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Macovei 

Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog, cine este 

„pentru”? Din sală cine se abține? Domnul Nițu a fost de acord. Domnul Șelaru? 

Domnul Mocanu?  Nu vă văd, dacă ridicați mână vă rog. Abținere, da? Domnul Gongu 

„pentru” și domnul Nițu. În online?  

Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „mă abțin.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „ mă abțin și eu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc, așadar cu 

15 voturi „pentru” și 6 „abțineri” proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 67 
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  Se prezintă punctul 17 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de trei spații, 

inventariate în  domeniul public al municipiului Focșani, situate în Perimetrul 

Istoric „Piața Unirii și Grădina Publică”;Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunt discuții? Vă 

rog.” 

 Domnul consilier Cristian Zîrnă „doamna viceprimar aici au fost... au depus 

și colegii nostri, domnul consilier Costea și cu domnul Macovei o muncă asiduă pentru 

acest proiect, pentru reglementarea regulilor și așa mai departe și ar fi fost corect să fie 

și ei inițiatori ai acestui proiect.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „haideți să facem 

amendament... d-na secretar putem, da? 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„puteți face amendament, trebuie inițiatorul să fie de acord.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „haideți domnule Primar 

spuneți-ne dacă sunteți de acord să fie și colegii consilieri co-inițiatori? 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este a treia 

zi de Paște, sunt de acord, cadou de la iepuraș.” 

Domnul consilier Ionel Costea „nu, chiar am muncit.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „știu 

domnul Costea, am făcut-o sub formă de glumă, ca să destindem atmosfera, felicitări 

și vă mulțumim.” 

Domnul consilier Ionel Costea „mulțumesc și eu. Doamna viceprimar vroiam 

să fac un anunț, am ridicat mâna la începutul ședinței.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog și îmi cer scuze 

domnule consilier Costea.” 

Domnul consilier Ionel Costea „aș dori să vă informez că începând cu data de 

azi domnul Victor Dumitru, domnul consilier Victor Dumitru a devenit liderul nostru, 

al grupului PNL Focșani.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „felicitări domnule 

consilier Dumitru și succes că o să aveți nevoie.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule 

consilier Costea. 

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Zîrnă prin care dorește ca la 

acest proiect nr. 17...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„nu mai supuneți, nu e nevoie să supuneți la vot, notăm că sunt co-inițiatori.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ați notat 

dumneavoastră, da? Mulțumesc frumos. 

Supunem la vot proiectul nr. 17. Cine este „pentru” acest proiect? Dacă este 

cineva „împotrivă” în sală? Dacă se abține cineva? În online?  

Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Ungureanu? 
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Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru și eu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc, cu 

unanimitate proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 68 

 

  Se prezintă punctul 18 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 33,08 

mp. situat în Focșani, str. Aurora nr. 3, județul Vrancea, T 93, P%5290 înscris în 

CF 21698 și CF 68036, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către Societatea ANDRA DMM SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule consilier Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „mulțumesc doamna președinte și 

viceprimar, așa cum am stabilit la comisii data trecută o să am un amendament pe care 

o să-l formulez și anume la proiectul nr. 18 la art. 2 se va completa și va avea următorul 

cuprins: prețul vânzării este de 3.572,64 euro, 108 euro x 33,08 mp, sumă ce va fi 

achitată la cursul BNR din data plății efective. Cum am stabilit la comisii și 

amendamentul acesta o să-l formulez la fiecare proiect.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„adică art. 1, alin. 2 aș propune eu. Pretul este de 3.572,64 euro, urmând a fi achitat în 

lei...” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „... urmând a fi achitat în lei la cursul BNR 

în data plății efective, da?” 

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

Domnul consilier Corneliu Gheoca „mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc și eu. 

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Gheoca, vă rog, cine este „pentru”? 

În sală dacă se „abține” cineva? Dacă este cineva „împotrivă” în sală? În online?  

Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „ pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „amendamentul a trecut 

cu 20 voturi „pentru” și o abținere a domnului consilier Nițu. 

Supun la vot proiectul în integralitatea sa, cine este „pentru”? În sală dacă se 

„abține” cineva? Dacă este cineva „împotrivă”? În online?  

Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „ pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Macovei?” 
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Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc, proiectul a 

trecut cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 69 

 

  Se prezintă punctul 19 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 13,00 

mp. situat în Focșani, str. Mihai Eminescu nr. 20, județul Vrancea, T 78, P%4588 

înscris în CF 68014, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

doamna Pascu Emilia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule consilier Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „mulțumesc, același amendament, se 

modifică art. 1, alin. 1 și se va completa cu: urmând a fi achitat la cursul BNR din data 

plății efective. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc și eu. 

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Gheoca,  cine este „pentru”? Dacă 

se „abține” cineva în sală? Dacă este cineva „împotrivă”? În online?  

Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „amendamentul 

domnului consilier Gheoca a trecut cu unanimitate de voturi. 

Supun la vot proiectul în integralitatea sa, cine este „pentru”? Dacă este cineva 

„împotrivă”? Dacă se „abține” cineva în sală? În online?  

Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „ pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 70 

 

  Se prezintă punctul 20 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 28,00 

mp. situat în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 31, județul Vrancea, T 197, 

P%10875 înscris în CF 65709, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Dogaru Petrea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule consilier Gheoca.” 
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Domnul consilier Corneliu Gheoca „mulțumesc, același amendament, art. 1, 

alin. 1 se modifică și va fi completat cu următoarea formulare: urmând a fi achitat la 

cursul BNR din data plății efective. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Supunem la vot 

amendamentul domnului consilier Gheoca,  cine este „pentru”? Cine este „împotrivă”?  

Cine se „abține” în sală? În online?  

Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „amendamentul 

domnului consilier Gheoca a trecut cu 21 de voturi. 

Supunem la vot proiectul în integralitatea sa, cine este „pentru”? În online?  

Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 71 

 

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

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 40,00 

mp. situat în Focșani, str. Carpați nr. 13, județul Vrancea, T 193, P%10660 înscris 

în CF 67711, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

Societatea T.M.R. EXPO S.R.L.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule consilier Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „mulțumesc, același amendament și la 

acest proiect, art. 1, alin. 1 se modifică și se va completa cu următoarea formulare: 

urmând a fi achitat la cursul BNR din data plății efective, în lei la data plății efective. 

Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Supunem la vot 

amendamentul domnului consilier Gheoca,  cine este „pentru”? În sală toată lumea este 

„pentru”. 

Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „amendamentul 

domnului consilier Gheoca a trecut cu 21 de voturi. 

Supunem la vot proiectul 21 în integralitatea sa, cine este „pentru”? În sală toată 

lumea de acord. În online?  

Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „proiectul 21 a trecut cu 

unanimitate de voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 72 

 

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

aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în 

suprafață de 252 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, 

situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, identificat prin nr. cadastral 66507, T 

168, P 8634/1 înscris în Cartea funciară nr. 66507, în favoarea domnilor Chivoiu 

Ion și Eleonora; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule consilier Bîrsan.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna viceprimar, la acest 

proiect...poftim?” 

Domnul consilier Radu Nițu „domnule vreau să vă spun, doamna este 

președinte de ședință... 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier nu  

v-am dat cuvântul.” 

Domnul consilier Radu Nițu „viceprimar este când iese afară...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier Nițu 

nu v-am dat cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „eu mă adresez cuiva cum doresc domnule 

Nițu, da? Dumneavoastră ... pe moșie și nu ne spuneți nouă cum să ne adresăm unor 

persoane, vedeți-vă de lungul nasului vă rog frumos. Deci, doamna viceprimar eu aș 

avea aici de comentat următoarea chestiune: această suprafață este destul de mare 252 

mp, am încercat să o identificăm, să știm ce este cu ea, nu am reușit. Eu în repetate 

rânduri am rugat staff-ul domnului Primar să ne pună la dispoziție, o schiță, o schemă, 

un plan de situare în zonă în care să se vadă foarte clar terenul respectiv cu cine se 

învecinează... nu este domnul Gongu, este doar o schiță a unui teren și atât.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Gongu dacă vreți să discutați vă înscrieți la cuvânt și cu mare drag vă dau cuvântul.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „ce schemă avem noi aici, este o schemă luată 

după google... îmi permiteți domnul Nedelcu să termin ce am de spus?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog să vă abțineți de 

la comentarii.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „este o schemă luată de pe google earth, din 

satelit, unde nu este o schiță, un plan de situare în zonă, care este autorizat de un 

cadastrist, da? Cei care știu de la urbanism, care ne ascută, care sunt în sală, știu foarte 

bine despre ce vorbesc. Ca atare noi nu știm acest teren, cu cine se învecinează, ce scop 

are, de a fost atât de ușor de pus aici cu suprafața asta atât de mare. Ca atare eu propun 

să ne abținem de la acest proiect până la clarificare și după ce ne vom clarifica poate fi 

introdus din nou pe ordinea de zi, dar deocamdată nu ne este deloc clar. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamna 

președinte dacă îmi permiteți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cu tot 

respectul vă spun că această schiță nu este din google maps, este după site-ul oficial al 

OCPI-ului, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu cărțile funciare, sunt 

tarlalele foarte bine definite, iar aici colegii au colorat cu galben suprafața, are cartea 

funciară 66507, exact ca în documentația supusă spre aprobare și mai mult decât atât 

asta este fișa, scuze, este planul de amplasament și delimitarea imobilului care îl aveți 

anexat la proiectul de hotărâre în care scrie foarte clar ce vecinătăți are: la Nord are pe 

Coteț Mihai, la Vest are Primăria Focșani și la fel niște cărți funciare pentru că așa a 

scris cadastristul, dacă doriți nu am nimic împotrivă puteți merge la fața locului să 

vedeți exact, nu pledez acum Doamne Ferește, pentru a ..., dar colegii au pus toate 

documentele care au fost puse de obicei la fiecare proiect de hotărâre în acest sens. 

Dacă aveați nelămuriri probabil comisia de urbanism putea să se deplaseze pe teren și 

să meargă să vadă exact la fața locului cum stau lucrurile, cum considerați 

dumneavoastră. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „numai puțin că era și 

domnul Costea înscris la cuvânt, imediat domnule consilier Bîrsan. Domnule consilier 

Costea vă rog.” 

Domnul consilier Ionel Costea „mă bucur că domnul Primar a adus în discuție 

deplasarea și vizionarea fizică a acestor locații, aș propune să mergem acolo, așa cum 

am mers câteva luni, dar văd că obiceiul a dispărut. Este foarte binevenită această 

vizită, este o suprafață mare și când spui terenul Primăriei sper că nu spunem din 

terenul unei școli sau a unui teren de sport, da? Vă mulțumesc. Așteptăm plimbarea.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule 

consilier Costea, domnule consilier Dumitru vă rog.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „același lucru vroiam să spun și eu ca 

domnul consilier Costea, noi, membri comisiei de urbanism în alte situații de acest gen 

ne-am deplasat în teren împreună cu domnul arhitect al Primăriei și am vizionat fiecare 

locație în parte. Nu înțeleg de ce în acest caz nu s-a mai procedat la fel? Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Bîrsan, vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna viceprimar. Domnule 

Primar eu am spus asta de foarte multe ori, s-o spun de fiecare dată ..., nu știu cum să 
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vă spun, cădem în derizoriu. Deci un plan de situare în zonă, unde să ne arate vecinii 

cu cărțile funciare, numele și prenumele vecinilor, toate datele care sunt înscrise într-

un plan de situare în zonă ar fi suficient. Ceea ce ne-ați arătat dumneavoastră este un 

plan, încă o dată luat din satelit, neînsușit de nici o persoană, da, că îl avem și noi aici, 

nimeni nu a semnat acolo să spună că este veridic, da? Niște linii trasate pe o fotografie 

luată din satelit. Rugămintea mea a nu știu câta oară este să ne puneți de fiecare dată, 

când sunt situații similare, un plan de situare în zonă, să nu mai bâjbâim, este atât de 

greu? Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog domnule 

Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„mulțumesc. Legat de modul de funcționare și organizare a comisiei de specialitate a 

cărui președinte, cu respect domnule Bîrsan sunteți, dumneavoastră aveți atributul de 

a convoca comisia și de a solicita deplasarea în teren. Noi, aparatul de specialitate vă 

stăm la dispoziție la solicitarea dumneavoastră și de fiecare dată când au fost solicitări 

am pus la dispoziție un mijloc de transport și comisia s-a deplasat la fiecare obiectiv 

supus discuțiilor în cadrul unor proiecte de hotărâre. De aceea noi nu am împiedicat cu 

absolut nimic, de fiecare dată când au fost solicitări am pus la dispoziție un mijloc de 

transport în comun de la Transport Public tocmai pentru a facilita deplasarea pe teren, 

iar în ceea ce privește aceste documente în cadrul comisiei de specialitate dacă le 

solicitați, le aveați puse la dispoziție. O să ne conformăm de acum încolo și vom pune, 

dacă vom avea posibilitatea aceasta, pentru că la urma urmei ar trebui să solicităm 

titularului să vină cu aceste documente pentru că știți foarte bine un plan de încadrare 

în zonă nu se poate elabora de oricine, trebuie un specialist așa cum spuneați și 

dumneavoastră foarte bine să fie asumat. Noi am făcut doar o listare din site-ul oficial 

al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară unde sunt evidențiate toate cărțile 

funciare și s-a făcut o captură de ecran doar pentru zona respectivă pentru că așa dacă 

dăm o listare cu toate cărțile funciare din municipiul Focșani o să fie nimic, nu se va 

înțelege nimic, o să facem și acest lucru, dar repet în ceea ce privește deplasarea eu am 

spus-o de mai multe ori că toate aceste proiecte care sunt la comisia de urbanism ar 

trebui să fie discutate și vizionate în teren, mai ales acum că e cald se poate face 

deplasarea fără probleme a celor care bineînțeles doresc să meargă, să se convingă la 

fața locului și să știți ceva, noi nu punem la alte terenuri, aici este vorba de un teren 

amplasat pe un domeniu public, privat pardon, privat al municipiului Focșani. Este 

vorba despre o casă de locuit, colegii mei pot să vă spună mai multe informații, cu 

mulți ani în urmă este făcută hotărârea. Aparatul de specialitate vă stă la dispoziție cu 

tot ceea ce aveți nevoie, dacă le solicitați în cadrul comisiei de specialitate. 

Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vreau să informez, toți 

consilierii colegi, că indiferent de vreme comisia de urbanism trebuie să meargă pe 

teren, deci nu are legătură, că doar e frumos afară și mergem acum. Da? Există 

vizionarea pe teren care este obligatorie, a comisiei de urbanism și agricultură pentru 

a putea vota în cunoștință de cauză. Din niște schițe sau din niște poze atașate la 

proiectele de hotărâre, consilierii, evident care fac parte din acestă comisie nu-și pot 

da votul întocmai pentru aprobarea proiectelor respective.  
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Așadar supun la vot proiectul nr. 22, cine este „pentru”? Dacă se abține” cineva? 

Dacă este cineva „împotrivă”?  

În online?  

Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc, așadar 

proiectul nu a fost aprobat având 12 voturi „abținere” și 9 voturi „pentru”. 

 

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

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric, Casa Găgiulescu, cod LMI-VN-II-m-B-06467 din Focșani, str. Maior Sava 

nr. 10, înscris în CF nr. 7604 Focșani, aflat în proprietatea doamnelor Dăndică 

Margareta, Ciobanu Ana Irina și Ciobanu Miorița; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunt discuții? Vă 

rog. Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 23, cine este „pentru”?  

Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Ungureanu? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cu unanimitate de voturi 

cu 21 voturi „pentru”, proiectul nr. 23 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 73 

 

  Se prezintă punctul 24 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificărilor și completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunt discuții? Da 

vă rog domnule consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „doamna președinte vă rog să ne acordați 

pauză de 10 minute pentru consultări.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, cum să nu.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „o să luăm o scurtă pauză 

de 10 minute. Mulțumesc.” 
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PAUZĂ 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Mulțumesc! Îmi spuneți când... Da? Mulțumesc frumos! Am rămas la proiectul nr. 24 

de pe ordinea de zi. O să-i dau citire. 23 s-a votat. Suntem la proiectul 24.” 

 

Se prezintă punctul 24 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificărilor și completărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările 

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

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții? Vă rog! Dacă nu sunt, vă rog, supun la vot proiectul.  

Cine este pentru? Dacă se abține cineva?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „În online, 

domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da, sunt pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Ungureanu! 

 Domnule consilier Macovei! 

 Domnule consilier Ungureanu! Domnule consilier Nedelcu, vă rog să vă 

calmați! Domnule consilier Macovei! Din păcate, colegii din online. Doamna Secretar, 

vă rog să consemnați. Cu 12 voturi abținere, 2 neparticipări. ” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„2 neparticipări, 8 ”pentru” 11....” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Exact.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Abținere.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„12.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ok. 

Mulțumesc, domnule consilier, deci proiectul nr. 24 nu a fost aprobat.” 

 

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

aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului public în domeniul privat al 

municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în 

condițiile legii; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții? Și aici aș avea și eu de făcut câteva, dacă-mi dați voie? În cadrul proiectului 

există o adresă nr. 3399/19.08.2020, doamna șef serviciu. Este emisă de CUP SA. 

Serviciul administrarea domeniului public și privat, adică dumneavoastră. Ați 

menționat în anexele 4 la procesul verbal al acesteia, aceste bunuri, că adresa este emisă 

de CUP Salubritate, iar în această anexă 4 la nr. curent 1-2  și 2 sistemul de ventilație 

și cel video au referat de casare de la Direcția de Dezvoltare prin adresa 

30.076/07.01.2021 cu o valoare de inventar de 223 mii lei. 

Așadar, pănă ne lămurim cine cere, cui cere și ce cere la acest proiect, grupul 

consilierilor PNL –USR PLUS se va abține. 
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Dacă mai sunt și alte discuții? Vă rog! Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 25. 

Cine este pentru? Cine se abține?”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „În online, 

domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Ungureanu!” 

Deci cu 12 voturi ”abținere”, o neparticipare, 7 ”pentru”,  proiectul nu a 

fost aprobat. ” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„8 ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „12. Da.” 

Se prezintă punctul 26 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

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

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu 

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

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă există 

discuții la acest proiect? Vă rog, domnule Primar!” 

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

președinte de ședință, în primul rând trebuie să citiți tot proiectul, inclusiv cine este 

inițiatorul tuturor proiectelor, nu citiți pe sărite, pe de o parte. 

 Pe de altă parte, la acest proiect am un amedament de făcut.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

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

erorile materiale de dactilografiere de la coloanele 6 și 7,  se înlocuiește anexa nr. 1 la 

proiectul de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii de Consiliu local nr. 

384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare.  Mai exact, la anul 

dobândirii bunurilor de inventar din eroare începând cu poziția nr. 8 a fost indicat ca 

fiind anul 2023, 2024, 2025, 2026, o greșeală de dactilografiere, mai exact programul 

Excel a făcut o multiplicare a anilor.  

Pe cale de consecință, se vor modifica în acest sens și anexele nr. 1 la procesul 

verbal al Comisiei Tehnice nr. 39.313/15.04.2021 și nr. 39.707/15.04. 2021 al Comisiei 

de Specialitate pentru inventarierea bunurilor în domeniul public și privat, precum și 

pentru actualizarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public și privat 

al municipiului Focșani. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da. 

Supunem la vot amendamentul domnului Primar. Cine este pentru? Dacă se abține 

cineva? Nu am avut cum să studiem acest lucru.  

Domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da. Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Macovei!” 
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Domnul consilier Liviu George Macovei: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Ungureanu! Așadar amendamentul nu a trecut. Domnule consilier Nedelcu, 

vă rog încă o dată. Vă repet.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă nu sunteți atentă și la colegul 

dumneavoastră și mă apostrofați doar pe mine, să știți că n-o să mai avem același dialog 

civilizat. Vă mulțumesc!”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Dumneavoastră trebuie să știți că puteți fi în baza Regulamentului de organizare și 

funcționare, sancționat. Așadar.... Nu,  uimește-mă,  că nu suntem aici pe maidan, 

domnule consilier Nedelcu.”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci, încă o dată, vă atrag atenția doamna 

președinte, dacă încă o dată nu sunteți atentă și la colegii dumneavoastră care 

provoacă... și sunteți atentă numai la mine, o să avem altfel de discuții.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog 

frumos! Dacă nu doriți să încetați...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dumneavoastră începeți cu scandalul, vă 

dați acolo...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu nu m-am adresat dumneavoastră. Nu v-

am băgat în seamă domnule Bîrsan. Mulțumesc frumos!” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Nedelcu, încă o dată, mai sunteți și lider de grup, faceți cinste că sunteți lider 

de grup. Așadar, abțineți-vă de la comentarii. Vă rog frumos să vă abțineți de la 

comentarii , dacă nu vreți să primiți avertisment.  

Asta e, nu? Foarte frumos! Ok. Supunem la vot proiectul nr. 26. Cine este 

pentru? Cine se abține? Dacă este cineva împotrivă? Nu este cazul în sală. Domnule 

consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da. Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Ungureanu! Deci cu 12 voturi pentru ...” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„8 ”pentru”, 12 ”abțineri”,  o neparticipare.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Proiectul 

nu a fost aprobat. Proiectul nr. 27 a fost proiectul nr. 1 practic pe ordinea de zi, așadar, 

s-a votat. Proiectul nr. 28  a fost retras de către domnul inițiator consilier Zîrnă.” 

 

Se prezintă punctul 29 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 
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Locuințe, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții? Vă rog! Da, domnule consilier Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc! Vă rog să consemnați o 

neparticipare la vot. Mulțumesc!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Și la mine consemnați, vă rog!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și la mine 

o să consemnați vă rog, o neparticipare la vot. Așadar 3 neparticipări la vot. Supunem 

proiectul la vot. Cine este pentru? Da. Scuze! Neparticipare. Îmi cer scuze! Dacă se 

abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Nu este cazul. În online, domnul consilier 

Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Ungureanu!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci 4 

neparticipări la vot.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„17 ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „17 

”pentru”, da? 

 Proiectul 29 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 74 

 

 Se prezintă punctul 30 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de 

iluminat public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, 

județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului 

Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale 

a asociației; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții? Eu îmi doresc să fac niște discuții , dacă îmi dați voie? Și l-aș întreba chiar pe 

domnul inițiator al proiectului, cum consideră că va fi respectat în mod practic proiectul 

de contract de delegare a gestiunii, care prevede la art. 2 delegarea acestui serviciu de 

iluminat  către un operator care va trebui să presteze pentru toate cele 16 uat-uri 

membre ADI și dacă puteți să ne răspundeți, vă rog! Pentru că având în vedere 

dispozițiile art. 10 alin ( 1) din Legea serviciilor comunitare nr. 51/2006, care spune 

așa: 

Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale în lumitele competențelor 

autorităților lor... Domnule consilier, dacă vreți să vorbiți la telefon, puteți să ieșiți 

afară. Mulțumesc!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu-i treaba dumneavoastră ce fac eu. Da.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „În timpul 

ședinței sunteți atent la ședință. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Era un caz de urgență. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Urgențele 

le rezolvați în afara ședinței de Consiliu local.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și dumneavoastră ați vorbit de atâtea ori la 

telefon și  nu v-am spus niciodată nimic 4 ani de zile. Vă rog frumos!    Uitați-vă și 

faceți-vă treaba de președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog 

frumos! Dacă sunteți atent la ordinea de zi. Dacă nu, puteți ieși să vă rezolvați 

urgențele, că nu-i nicio problemă.  

În limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive pot să 

coopereze și să se asocieze în condițiile legii în scopul constituirii unor Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară, având ca scop furnizarea sau prestarea în comun  a 

serviciilor comunitare de utilități publice, iar  în mandatul 2016-2020, deși Consiliul 

Local a delegat ADI să gestioneze acest serviciu de iluminat, contractul de delegare 

prin concesiunea iluminatului public din mai 2018,  a fost încheiat de ADI cu SC 

Electric Light, nu pentru toate uat-urile membre ADI, ci doar pentru municipiul 

Focșani, pe sume exorbitante și cu încălcarea art. 10 din Legea 51/2006.  

Mai mult decât atât, am adresa Ministerului Dezvoltării, care spune așa și 

probabil că o aveți și dumneavoastră. 

Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public 

din municipiul Focșani nr. 104/03.05.2018 a fost încheiat fără respectarea regimului 

juridic obligatoriu al contractelor de delegare a gestiunii menționat mai sus, situație în 

care A.N.R.S.C. nu acordă licență, întrucât nu este îndeplinită condiția prevăzută de 

art. 40 lit b din Legea 51/2006 respectiv, existența contractului de delegare a gestiunii 

legal încheiat. Așadar, dacă puteți să-mi răspundeți la această întrebare, pentru că 

dumneavoastră sunteți inițiator al acestui proiect. Mulțumesc!” 

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

vă place să citiți doar frânturi. Vă spun doar atât. Ceea ce ați citit dumneavoastră, este 

o parte din corespondența purtată cu A.N.R.S.C. de la momentul respectiv, Autoritatea 

Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare. Vă anunț clar că, operatorul 

Electric Light care a  avut contract încheiat cu ADI Salubritate Focșani și Golești a 

obținut licența A.N.R.S.C. pentru a putea să deruleze acest proiect. Acolo era doar un 

tertip al celor de la A.N.R.S.C. pentru a întârzia. Nu a fost o decizie oficială a Comisiei 

de Specialitate care să avizeze și să licențieze sau să respingă printr-un ordin al 

președintelui A.N.R.S.C. Drept dovadă, avem și fapul că, acea procedură de la data 

respectivă din 2017, 2018 a fost contestată de către alt participant la licitație, Curtea de 

Apel Galați a dat câștig de cauză. Este hotărâre de instanță prin care s-a stabilit foarte 

clar că,  licitația a fost perfect legală și dacă dumneavoastră aveți capacitatea tehnică 

și juridică și profesională să contestați o hotărâre definitivă și irevocabilă a Curții de 

Apel Galați, înseamnă că ar trebui să desființăm aceste Curți de Apel, să facem doar 

Consilii locale să stabilească ce și cum, pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce 

privește întrebarea dumneavoastră cu privire la gestiunea acestui serviciu comunitar,  

a fost o hotărâre unanimă și chiar o solicitare a mai multor localități din județul 

Vrancea, care doresc  să aplice și să respecte legea în ceea ce privește gestiunea 
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serviciului de iluminat public și aici vorbim de nu mai puțin de 15 localități și cred că 

odată ce s-a întocmit acest caiet de sarcini de o firmă specializată și s-au trecut acolo 

toate condițiile, sunt convins că se vor găsi operatori la nivel național, dacă nu chiar și 

internaționali. 

N-avem nimic împotrivă, licitația este publică deci se va derula conform Legii 

98 o licitație publică prin sistemul de achiziții electronice și există posibilitatea să 

participe toți operatorii care îndeplinesc toate condițiile din caietul de sarcini la această 

licitație. Vă reamintesc doar așa prin analogie că mai există și alte Asociații de 

Dezvoltare Intercomunitară care funcționează în județul Vrancea și vorbim aici de 

”Vrancea Aqua. Avem un singur operator Cup SA care gestionează tot serviciul de 

alimentare cu apă și canalizare în 40 de localități din județul Vrancea. Și una din județul 

Galați.  

Mai avem la fel un alt caiet de sarcini care urmează să fie finalizat pentru 

proiectul ”Vrancea Curată”, unde sunt 72 de localități în acest proiect. Deci cred eu, că 

există la nivel național societăți comerciale pentru că altfel nu s-ar fi întocmit acest 

caiet de sarcini de către specialiști, repet, nu de către noi.  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în baza unei alte hotărâri de Consiliu 

local a demarat și a finalizat toate procedurile de elaborare a acestor documentații care 

astăzi vă sunt puse la dispoziție în studiul de oportunitate, proiectul contractului de 

delegare, Regulamentul servciului de iluminat public și caietul de sarcini. Așa că nu 

văd care ar fi impedimentul să scoatem la licitație și să vedem cine se va înscrie. Nu 

este așa cum s-a afirmat în mai multe situații , că vezi dragă Doamne avem firme de 

casă. Gândiți-vă, că noi trebuie să respectăm o lege și întotdeauna am respectat 

procedurile de achiziție publică, iar acest lucru nu cred eu că este un impediment să 

scoatem la licitație. Sunt firme mari în țară, sper, care să poată să îndeplinească toate 

aceste condiții din caietul de sarcini înscris. Mai mult decât atât, trebuie să vă aduc la 

cunoștință, deși sunt convins că știți, toate celelalte 14 localități în Consilii Locale au 

avizat această documentație privind atribuirea pentru delegarea gestiunii  serviciului 

de iluminat public. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, 

domnule consilier Dumitru, vă rog!” 

 Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnule Primar, dacă-mi permiteți? Eu 

m-am aplecat foarte mult asupra acestui proiect de hotărâre și la fel ca și asocierea de 

firme care au fundamentat aceste devize, am introdus și eu devize online și surpriză! 

Mi-au reieșit alte valori. O să vă exemplific. N-o să mai dau citire. Întreaga 

coresponență pe care am avut-o cu dumneavoastră legat de faptul că ne-ați pus la 

dispoziție, haideți să spunem mai plastic așa, cu lingurița, informațiile legate de acest 

proiect, în sensul că, dacă inițial v-am solicitat să ne fundamentați exact, să ne puneți 

la dispoziție fundamentarea care s-a făcut de către aceste asocieri de firme, inițial 

printr-un e-mail, deci în data de 21, în urma ... totuși o să... pentru o corectă informare 

precisă și cuprinzătoare,  o să dau citire adresei pe care i-am înaintat-o domnului 

Primar, în vederea clarificării acestor valori extrem de mari, deci trebuie să înțelegeți. 

O să mă repet. Este vorba de 25 de miliarde pe o perioadă de 5 ani de zile. Chiar dacă 

este o asociere.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „La 15 

localități domnul.” 
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Domnul consilier Victor Dumitru: „Chiar dacă este o asociere, dacă faceți 

ponderea, municipiul Focșani are o pondere de 75% din acest proiect. Deci, procedând 

la analizarea documentației transmise în data de 21.04.2021, cuprinzând caiet de 

sarcini, studiu de oportunitate, am solicitat asigurarea suplimentării acesteia cu date 

și/sau înscrisuri în scopul respectării prevederilor legislației în vigoare, astfel: 

În conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

98/2016, privind achizițiile publice din data de 02.06.2016 aprobate prin HG 395/2016 

art. 2 alin. (5) care dispun. Cităm: 

În sensul alin. (4) sprijinirea activității compartimentului specializat în domeniul 

achizițiilor publice se realizează fără a se limita la aceasta, după cum urmează: 

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse 

servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun 

potrivit competențelor necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a 

respectivelor contracte, acorduri-cadru; 

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificațiilor tehnice așa cum sunt prevăzute 

acestea la art. 155 din lege;  

c) în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatele 

prevăzute la lit. a, transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat 

al respectivelor necesități în urma unei cercetări a pieței pe bază istorică ; 

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și 

poziția bugetară a acestora; 

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în 

execuția contractelor, acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea 

modificărilor propuse. Transmiterea documentului constatator privind modul de 

îndeplinire a clauzelor contractuale. Urmează a se prezenta în concret modul de 

stabilire  și calcul al valorii estimate pentru fiecare categorie de lucrări, deci: 

Întreținere, iluminat public -  8.339.211.73 lei. 

Modernizare iluminat public -  11.219.821,16 lei  

Iluminat festiv, închiriere ornamente și servicii montare/demontare puse la 

dispoziție de autoritățile publice locale – 5.854.399,05 lei, adică 58 de miliarde. 

Solicitare de oferte de la diverși furnizori, derularea unei consultări a pieței în 

conformitate cu art. 139 din Legea 98/2016 , astfel: 

Ceea ce rezultă a fi obligatoriu de cunoscut și evidențiat din ansamblul 

reglementărilor în vigoare în materia achizițiilor publice. Reiterez Legea 98/2016 ,HG 

395/2016 este modul de stabilire și calcul al valorii estimate pe fiecare categorie de 

lucrări, astfel de elemente care, în documentația prezentată și analizată lipsesc în 

totalitate. Aș spune eu cu desăvârșire. Fundamentarea este foarte laborioasă și 

completă, doar până la valori. Când se ajunge la valori este o .... totală. Ni se prezintă 

un tabel cu cele 3 categorii și ne spune iluminat festiv, întreținere și modernizare. Atât 

și nimic mai mult. Un alt element lipsă, obligatoriu sau esențial din perspectiva 

respectării aceleași legislații în materie sunt codurile CPV, deci noi nu avem, 

consilierii, noi care suntem autoritate deliberativă, nu avem cum să verificăm aceste 

devize dacă nu au codurile CPV. Ni s-a transmis prin adresa Primăriei nr. 

1627/22.04.2021: 



28 
 

”Urmare a solicitării dumneavoastră privind analizarea documentației... vă 

transmitem modul  de stabilire și calcul al valorii estimate pe fiecare categorie de 

lucrări cu mențiunea că prețurile unitare au fost stabilite în conformitate cu prețurile 

de referință din catalogul programului de devize online.” 

Și aici o să urmeze ceea ce numim noi o surpriză. Dar imediat revin la modul de 

calcul  și o să vă exemplific în concret, pe articol de deviz cum stau lucrurile, 

introducând datele puse la dispoziție cu greu și după multe solicitări către Primărie, 

motivați de faptul că această asociație ADI a transmis pe bucățele așa frânturi, cu 

lingurița aș spune eu, mai clasic. În concluzie, ținând cont de cele expuse, dar și de 

prevederile art. 41 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, apare ca fiind obligatoriu și/sau esențial pentru 

a proceda la avizarea documentației de atribuire în discuție a prezenta și modul de 

stabilire și calcul al valorii estimate pe fiecare categorie de lucrări cu indicarea în 

concret  și a codurilor CPV ce determină, reprezintă de altfel, obiectul achiziției 

serviciilor, lucrărilor de iluminat public.  

Acum n-o să mai spun că, în prima fază mi-au fost puse la dispoziție de către 

ADI, respectiv Primăria municipiului Focșani denumirea, deci articolele, unitatea de 

măsură și cantitatea fără prețurile curente, fără prețurile unitare. Neavând la dispoziție 

prețurile unitare, nu avem cum să facem această evaluare, să verificăm această 

evaluare. Și acum să dau citire din programul devize online. Formularul 3 lista de 

cantități pe categorii de lucrări. 

 Este vorba de lucrări de întreținere, obiectivul mentenanța devizul înlocuire bec 

250 volți. La secțiunea tehnică avem mai multe simboluri pentru edificare și pentru a 

nu exista comentarii, o să vă dau citire exact pentru a nu avea discuții  și dezbateri 

contradictorii inutile.  

Întreținerea corpurior de iluminat  și înlocuirea periodică a becurilor, a becului 

HRS, mă rog, deci material, avem 53 de lei prezentat de către ADI, 53 are și în urma 

introducerii noastre.  

La manoperă 5,82 -5,82  

Utilaj 18,4 – 18,4 

Deci la altă categorie și o să merg exact acolo unde trebuie simbolul normei. 

57,04 platformă ridicătoare cu brațe de tip PRB 15 pe AUTOST, nu auto 5 tone.  

Prețul unitar găsit de noi în urma introducerii datelor 30 de lei pe um. Surpriză! 

În formularul pus la dispoziție de către Primăria Municipiului Focșani este 160 de lei 

și o să merg în continuare. Lucrări întreținere mentenanță, înlocuire bec SV 150 volți 

electrician. Nu. Tot platformă ridicătoare cu brațe tip PRB pe auto 5 tone  - 30 lei 

programul de devize, 160 de lei propus de asocierea de firme. Și lucrul ăsta se repetă 

în toate cazurile. Dacă vreți, vi le și pun la dispoziție. Să vedeți, să comparați și 

dumneavoastră. Deci cam așa stau lucrurile cu o influență destul de mare asupra 

prețului total, ceea ce ne duce cu gândul că ori nu au fost fundamentate cum trebuie... 

acum ca să vin în sprijinul dumneavoastră și să  nu credeți că vă dăm informații brute, 

noi, eu respectiv am consultat și piața liberă și în urma consultării pieței libere am 

constatat în afară de deviz, așa cum ne-au trimis ADI, am constatat că prețul de 

închiriere este între 80 – 110. Este vorba de prețul de închiriere, nu de prețul de 

funcționare. Să presupunem că prețul de funcționare este 80 de lei, chiar și în acest caz 



29 
 

prețul este dublu cu o influență în prețul total de 38%. Deci estimările făcute de această 

asociere de firme sunt cu 38% mai mari decât realitatea. Mulțumesc!” 

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

permiteți, doamna președinte?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „În primul 

și în primul rând ați făcut așa un ghiveci total. Nu se știe exact de unde și cum. Ce ați 

prezentat dumneavoastră referitor la procedurile de licitație, sunt pașii ulteriori ce 

trebuie urmați de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităților Focșani și Golești.  

Este o asociație, nu noi Primăria v-am pus la dispoziție. Dumneavoastră    v-ați 

adresat către noi, iar noi am transmis solicitările dumneavoastră mai departe către ADI 

pentru salubrizare Focșani și Golești, care repet, este formată din 15 localități pentru 

acest domeniu de activitate pe de o parte. Deci toate procedurile pe care le-ați enumerat 

dumneavoastră cu verificările codurilor CPV nu este în sarcina Primăriei municipiului 

Focșani. Este în sarcina ADI-ului , după avizarea acestor caiete de sarcini. Și atenție! 

După aprobarea în Adunarea Generală  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.  

Cât privește ceea ce și-a asumat firma de consultanță care a întocmit această 

documentație,  nu cred că este ceva... ar trebui dumnealor să-și asume. Nu ne asumăm 

noi. Dumneavoastră dacă vreți să avizați sau nu, este problema dumneavoastră. În 

schimb, în urma unor licitații, acestea sunt valori estimative și maxime, probabil.  

Pentru că mai devreme, doamna președinte a întrebat clar dacă se vor înscrie 

firme. Punem prețurile cele mai mici și o să vedeți că nu o să se înscrie nimeni. Mai 

mult decât atât, aceste contracte, degeaba spuneți dumneavoastră că sunt contracte 

foarte mari, dar sunt contracte pentru... atenție! Sunt contracte-cadru. Dacă avem bani, 

le dăm ordin să facă acele lucrări. Nu avem bani, nu le dăm să înceapă acele lucrări. 

Referitor la contractul anterior care a expirat de fapt pe data de 3 mai, vă pot spune 

foarte clar . Din valoarea totală, cu aproximație, vă spun, vă dau cifre din memorie, nu 

le țin minte clar. Dar din două milioane nouă sute de mii de lei, cât a fost inițal 

contractul, s-au cheltuit doar un milion șase sute. Deci, chiar dacă este un acord-cadru, 

toate sumele respective s-au cheltuit în funcție de solicitări și în funcție de... fiind un 

contract de mentenanță, nu știm. Și nu putem estima câte becuri trebuie să schimbăm 

sau câte becuri sau drostere sau alte elemente din cadrul acestui contract pot fi 

schimbate.  

Sunt niște prețuri estimative, iar totul se desfășoară pe bază de comandă în 

momentul în care apar defecțiuni ale sistemului, fie la constatarea celor care asigură 

mentenanța, fie la solicitările cetățenilor. Și repet, facem parte dintr-o asociere. Toate 

celelalte 14 localități au aprobat inclusiv localitățile conduse ...  n-aș vrea să intrăm în 

polemică, dar conduse de primari PNL au avizat această documentație. Nimeni nu a 

comentat. Este o procedură perfect legală. Mai mult decât atât, toată această procedură 

va fi supusă controlului Agenției Naționale de Achiziții Publice pentru că este în 

SICAP și automat va fi verificată toată această procedură. Dacă dumneavoastră 

considerați că este ceva nelalocul lui, asta ar fi însemnat că în primul rând, acest caiet 

de sarcini și cu toate celelalte documente să nu fie aprobate, să nu fie acceptate și 

achitate de către ADI, unde repet, noi suntem a 15-a parte, chiar dacă din total proiect 

și contract avem cea mai mare pondere pentru că suntem totuși municipiu reședință de 
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județ. Nu ne putem compara cu localitățile de tip rural, care fac parte din această 

asociere și dacă dumneavoastră vreți să blocați întreaga procedură doar pentru acest 

fapt, n-am nimic împotrivă. Faceți ceea ce considerați, dar vă spun foarte clar că în 

temeiul legii,  firma care are în acest moment contract cu municipiul Focșani mai poate 

să asigure mentenanța conform legii, doar pentru încă 90 de zile. După acest termen, 

n-o să mai avem posibilitatea să asigurăm nici măcar schimbarea unui bec în 

municipiul Focșani și o spun cu toată responsabilitatea și așa cum am fost contestat și 

atunci că sunt prețurile foarte mari. Repet. Au fost contestații și la licitație,  CNSC-ul 

ne-a dat dreptate. Ne-a dat dreptate și Curtea de Apel Galați, așa că suspiciunile pot să 

planeze până nu mai puteți. Puteți să trimiteți toate organele competente să verifice. 

Noi, eu cel puțin, consider, nu pot să spun 100%, dar eu consider că ADI prin tot staff-

ul tehnic și-a făcut datoria.  

Și mai mult decât atât, firma care a elaborat studiul de oportunitate și caietul de 

sarcini și proiectul contractului respectiv și-a pus semnătura  pe toată documentația  și 

își asumă ceea ce a scris, dacă a încălcat legea, va răspunde. Mulțumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, da vă rog, 

domnule consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnule Primar aș vrea să vă spun că nu 

am făcut o varză din expunerea mea, dumneavoastră știți foarte bine că de abia la a-3-

a sau în urma a celei de a-3-a solicitări, mi-ați pus la dispoziție devizul cu simbolul 

normei, doar pentru, din cele 3 categorii de lucrări, doar pentru lucrările de întreținere 

și acolo m-am putut pronunța doar în cazul primei categorii, la celelalte 2, însemnând 

lucrări de, îmi cer scuze, lucrări festive, iluminat festiv și lucrări de modernizare nu 

mi-ați pus la dispoziție simbolul normei sau codul de material sau de utilaj, astfel încât 

eu și noi, ne-am pronunțat doar pentru prima categorie de lucrări, pentru restul, în ciuda 

faptului că v-am solicitat ulterior, nu mi-ați mai spus sau nu mi s-a pus la dispoziție 

ceea ce v-am solicitat, astfel încât să ne pronunțăm în totalitate asupra valorii estimate. 

Mulțumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa cum v-am spus, dacă îmi 

permiteți, doamna președinte.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa cum v-am spus, noi toate 

solicitările dumneavoastră le-am redirecționat către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Pentru Salubrizare Focșani-Golești și la rândul lor, pentru că aceste 

documente pe care dumneavoastră le-ați solicitat au fost, n-au fost puse nici la 

dispoziția Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, de către firma consultantă, firma 

consultantă a fost cea care a pus la dispoziție, prin bunăvoința dumnealor, puteau să nu 

pună niciun document de acest gen la dispoziție...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Obligația lor, nu prin bunăvoința...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, dați-mi voie...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Îmi cer scuze, vă întrerup, dar nu e vorba 

de bunăvoință aici, e vorba...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aici e vorba de bun-simț în primul 

rând, să mă lăsați să termin...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Nu e vorba de bun-simț...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „În momentul în care afirmați un lucru, 

trebuie să fiți și convins că este adevărat ceea ce ați afirmat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este perfect adevărat.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Și nu trebuie să luați partea firmei de 

consultanță, că de acolo...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu iau partea.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „...se nasc bănuieli.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu iau partea nimănui, dar trebuie 

să și faceți solicitările explicite din timp.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Foarte clar vi le-am făcut...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ca să aibă timp să...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „...prin știți foarte bine. O să pun la 

dispoziție...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Documentația a fost pusă la 

dispoziție...„ 

Domnul consilier Victor Dumitru: „ ...a fost pus la dispoziția cetățenilor, toate 

adresele și toate solicitările pe care vi le-am înaitat 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă rog...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „ ... și cu întârziere sau incomplet, ne-ați 

retransmis ceea ce A.D.I  v-a transmis sau de comun acord ați căzut să nu transmiteți 

astfel încât să împiedicați...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iarăși faceți o insinuare care nu are 

nicio legătură cu realitatea” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Păi și atunci cum explicați dumneavoastră 

că...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...că am căzut eu la înțelegere. Este 

doamna director Enache...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Dar să ne explice dumneaei de ce nu ne-a 

pus la dispoziție...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie 

numai o clipă, domnule Primar, domnule consilier, o clipă doar. Aș vrea să spun că 

domnul Primar a spus că este la buna...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „La bunăvoința...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „La bunăvoința celor 

care au făcut aceste studii. Iată să știți, domnule Primar, că Consiliul Local nu votează 

după bunăvoința sau reaua-voință, ci după toate documentele.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „După buna credință...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Exact, după 

documentele care trebuie să fie atașate la mapa de ședință și nu este prima dată când se 

întâmplă lucrul acesta și am atras atenția și evident că funcționarii din Primăria Focșani, 

nu pot răspunde decât așa cum dictați dumneavoastră, pentru a transmite documentele 

la mapă, chiar dacă  dumnealor ar avea documente doveditoare, care să ni le poată, 

atașeze la mapă, lucrul ăsta nu se întâmplă. Mai mult decât atât, ați spus că estimativ 

așa este acest, această documentație făcută de către firma de consultanță. Eu vreau să 

vă spun că estimativ în Bugetul Municipiului Focșani, banii alocați pentru iluminatul 
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public de 120 de miliarde din banii focșănenilor, nu este estimativ, este suma pe care 

dumneavoastră ați prins-o ca inițiator al proiectului de Buget. 

Mai mult decât atât 2016-2020 a fost externalizat serviciul de iluminat public pe 

40 de miliarde de lei. Dintr-o dată crește  această, acest cost cu iluminatul public din 

Municipiul Focșani, pentru că firma care va câștiga nu va face pentru toate celelalte 

UAT-uri acest serviciu, ci doar pentru Focșani. Dumneavoastră alocați din Buget 120 

de miliarde de lei, de 3 ori mai mult. Cum justificați lucrul acesta? Vă întreb pentru 

focșăneni, nu pentru mine, evident. Vă rog! Ascultăm, că mai devreme dădeați 

explicații.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să primiți răspunsul în scris.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă foarte mulțumesc! 

Da, vă rog, domnule consilier Bîrsan.” 

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

Primar, stimați colegi nu e normal ca să primim niște date la mapă așa la plezneală, în 

ideea în care se prind sau nu se prind. Ne tot insultați că nu ne pricepem, că nu știm. 

Vă asigur domnule primar că știm și ne pricepem. Vă asigur   încă o dată. Dar noi 

judecăm lucrurile în funcție de  informațiile pe care le primim și pe care binevoiți 

dumneavoastră  să ni le dați. Nu putem judeca în ansamblu dacă, cum spunea și colegul 

meu, primim informații cu lingurița și prin bunăvoința unor persoane. Noi gestionăm 

banul public, gestionăm viitorul Focșaniului, trebuie să avem toate datele necesare pe 

care vi le cerem, în timp util, fără să facem atâtea discuții și mai ales să, cum spunea 

un coleg de vis-à-vis ”lasă-i că nu se prind”. Nu așa se face o treabă și nu e normal să 

se întâmple așa. Mulțumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, dacă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna președinte, dacă îmi 

permiteți.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În primul rând nu discreționar dau 

și sper că toți colegii din sală să, care sunt din Aparatul de specialitate să aibă curaj să 

spună dacă eu le-am interzis vreodată să dea anumite documente care sunt legale...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi cum să aibă 

curajul, domnule Primar? Dumneavoastră glumiți acum, normal că n-au curajul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu nu v-am întrerupt.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați dovadă de bun-simț și  lăsați-

mă să vorbesc...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...îi introduceți în 

comisia de disciplină și evident că le puteți lua și din salariu până la, mă rog...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „E problema...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Știți că ați mai făcut 

lucruri de genul acesta, dând afară angajații din Primăria Municipiului Focșani. Haideți 

că nu este o noutate pentru nimeni și ce este real, este real.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu v-am ascultat și vă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați dovadă de bun-simț și  lăsați-

mă să vorbesc.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Am.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, mulțumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Am, am și de aceea 

vă și dau cuvântul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Enache dacă poate să ne 

dea mai multe informații și mai mult decât atât trebuie să citiți, vă rog, că am toate 

conversațiile  și toate răspunsurile date o dată pe mail și în al-2-lea rând pe grupul de 

WhatsApp  pentru tot ce ați solicitat dumneavoastră. Ceea ce ni s-a pus la dispoziție de 

către A.D.I. SALUBRIZARE Focșani-Golești, am transmis de îndată către toți 

consilierii locali, inclusiv către consilierii PSD, nu avem nimic de ascuns, repet, această 

documentație a fost în, sub modul care a fost prezentată dumneavoastră, a fost 

prezentată și în fața celorlalte 14 consilii locale din celălalte localități. Dacă 

dumneavoastră considerați că ceilalți colegi ai dumneavoastră din celelalte consilii 

locale au fost...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci domnule Primar 

dacă îmi dați voie, o să vă opresc, pentru că nu are nicio legătură cu ceea ce...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dimpotrivă...Ba are foarte mare 

legătură pentru că blocajul...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...cu celelalte consilii 

locale, vorbim strict de banii focșănenilor, aici în acest proiect...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Blocați, analizați inutil și...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...Deci nici pomeneală 

de ce se întâmplă la comuna nu știu care...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...nefundamentat...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci dacă îmi dați 

voie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...un proiect foarte amplu care 

vizează, repet 15 localități din județul Vrancea.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Noi vorbim strict de 

Focșani aici.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Enache dacă poate să ne 

dea mai multe...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie, 

doamna Enache, numai puțin, o să îi dau eu cuvântul după ce vreau să mai fac niște 

precizări. În proiectul de hotărâre, după studiul de oportunitate, avem studiul de 

fezabilitate, unde ar trebui, din păcate, da și nu avem, niște valori care nu se regăsesc 

deloc și la cât se ridică acest serviciu de iluminat public, ne-am dat seama prin ceea ce 

ați alocat în Buget. Mergem mai departe, prețurile care trebuiau să apară la cap.4, 

pagina 65 din Contractul de gestiune al iluminatului public nu sunt prezentate nicăieri 

în documentație, prețurile din  studiul de oportunitate sunt numai pentru a demonstra 

că probabil este mai rentabil să se meargă  în continuare cu această externalizare. 

Prețurile ar fi trebuit să fie și în studiul de fezabilitate care nu există. 

În studiul de fezabilitate se stabilesc, dacă știți foarte bine, valorile maxime ale 

lucrărilor. Peste tot se vorbește de modernizarea iluminatului public și că sunt aprobate 

proiecte pentru modernizarea iluminatului, dar nicăieri nu se spune ce înseamnă această 

modernizare și anume unde se înlocuiesc stâlpii și corpurile de iluminat, câte bucăți și 
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pe ce străzi. Se înlocuiesc conductoare și cabluri. Unde anume? Pe lângă ce este cuprins 

în cele 2 proiecte aprobate pe iluminat public de care se vorbește în documentația 

primită, nicăieri nu scrie câți stâlpi și corpuri de iluminat se înlocuiesc de primărie 

anual, prin acest serviciu și pe ce străzi. Toate acestea trebuiau așezate într-un plan de 

situație. Toate acestea de mai sus înseamnă de fapt studiul de fezabilitate, că sunteți 

Primarul orașului și știți, da, ce înseamnă un studiu de fezabilitate. Care este prețul 

acestei operațiuni și modernizarea iluminatului public. La documentația respectivă a 

caietului de sarcini sunt atașate niște foi de echipare ai stâlpilor existenți, un inventar, 

dar nu există acel plan de situație, unde și anume sunt amplasați acești stâlpi în teren. 

Mai mult, caietul de sarcini conține în mod obligatoriu, conform legii, 

specificații tehnice, care nu există, domnule Primar, pentru că sunteți inițiator, de aceea 

mă adresez dumneavoastră. Acestea definesc după caz și fără a se limita la cele ce 

urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, 

siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurarea a calității, 

terminologiei, simboluri, exact ce vorbea domnul consilier Dumitru, teste și metode de 

testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității, cu 

standarde relevante sau altele asemenea. 

Așadar cum spuneți dumneavoastră tot timpul că Consiliul Local, în speță grupul 

consilierilor PNL-USR-PLUS  nu votează că nu dorește, este pentru că nu votează din 

cauza faptului că nu există baza în spatele proiectelor de hotărâre, cu toate specificațiile 

și cu toate argumentele necesare pentru a vota în cunoștință de cauză și corect. Da, dacă 

vreți, doamna Enache să luați cuvântul, cu mare drag.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi voie mie, doamna 

președinte...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu îi mai dați voie 

dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, îi dau voie...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog, doamna 

Enache, după aceea o să vă dau cuvântul și dumneavoastră. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă rog...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos! Vă 

rog să îi aduceți un microfon doamnei, vă rog! Mulțumesc!” 

Doamna director Enache Aurica: „Bună ziua! Hristos A Înviat!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Bună ziua! Adevărat 

A Înviat!” 

Doamna director Enache Aurica: „Aș vrea să vă transmit că într-adevăr ceea 

ce a spus domnul Primar este perfect adevărat. Noi nu am pus la dispoziția 

dumneavoastră toate aceste documente deoarece am colaborat cu acest consultant și 

ne-a spus că dacă dăm toate valorile și tot ceea ce înseamnă caiet de delegare, viciem 

procedura și ne putem trezi ca ANAF-ul să ne suspende activitatea. Într-adevăr, domnul 

Primar ne-a comunicat toate cerințele dumneavoastră, chiar m-a și întrebat dacă avem 

așa ceva.....domnul Primar. Eu trimit firmei, am colaborat cu firma și deci ce ne-au 

transmis dânșii v-am transmis și eu dumneavoastră, doar ornamentul festiv, după cum 

ați citit și în adresa înaintată de mine, nu au fost acele prețuri estimative din, pe listele 

respective și au fost un pic mai mari deoarece au.... din cauza transportului și 

Asociația....” 
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Domnul consilier Victor Dumitru: „Dacă îmi permiteți să discutăm interactiv, 

ca să și clarificăm lucrurile. S-au făcut pe bază de oferte, să înțeleagă toată lumea. 

Vrem să, noi suntem autoritate deliberativă, nu ne puteți da informațiile cu, încă o dată 

repet...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În timp util.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „...doar informații, nu nu nu informații 

generale, ci doar informații punctuale, pentru că noi trebuie să ne edificăm asupra 

întregii valori estimate și nu ne puteți pune la dispoziție doar cantitățile fără valori, fără 

prețurile unitare, cum s-a întâmplat la celelalte 2 capitole.” 

Doamna director Enache Aurica: „Este adevărat, dar...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Și noi nu viciem, pentru că noi aprobăm, 

noi Consiliul Local al Municipiului Focșani aprobăm această fundamentare, acest caiet 

de sarcini, acest draft de contract și trebuie să avem la dispoziție toate detaliile astfel 

încât să ne pronunțăm în cunoștință de cauză. Domnul Primar a afirmat că este bine 

fundamentat, tocmai am făcut demonstrația că nu este bine fundamentat, deci mai mult 

decât atât, mai explicit decât atât, nu, nu înțeleg. Cum este bine fundamentat, în 

condițiile în care, doar în cazul unui articol, doar unui capitol de lucrări creșterea este 

de, influența este de 38%? Nu vă spun că mai sunt și alte inadvertențe pe care nu le-am 

mai enumerat aici.” 

Doamna director Enache Aurica: „Domnule consilier, dar după ce o să 

deschidem licitația, ofertanții vin cu oferte și sub ăștia 38%... strategia de contractare” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie, 

numai puțin, doamna Enache. Domnule consilier Nistoroiu dacă vreți să vă înscrieți la 

cuvânt, vă rog frumos, puteți s-o faceți. Doar o clipă, domnul consilier Costea. Aș 

întreba-o pe doamna Enache, totuși Consiliului Local, această firmă unde 

dumneavoastră lucrați, nu a adus niciun raport la jumătate de an, la un an. A executat 

un serviciu externalizat, a primit fonduri de la bugetul local și nu a adus niciun raport 

vreodată de când a fost acest serviciu externalizat. 2) o să vă rog, nu trebuie să-mi 

răspundeți, ci doar v-am spus.” 

Doamna director Enache Aurica: „Lăsați că ...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Nițu nu       

v-am dat cuvântul și 2, numai puțin...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Adică nu putem pune întrebări pe banii 

focșănenilor?” 

Doamna director Enache Aurica: „Doamna președinte pot?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Da, da, da...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, dacă nu 

vă potoliți, deci dacă vreți să vă înscrieți la cuvânt, vă rog să o faceți, dacă nu, vă rog 

frumos să încetați.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Eu m-am înscris la cuvânt.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „....domnul Costea la cuvânt, domnule 

Nistoroiu.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Eu m-am înscris la cuvânt, domnule Nedelcu, 

m-am înscris la cuvânt.” 

Doamna director Enache Aurica: „Doamna președinte pot?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Disperați nu sunt aici, domnule.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă nu vă potoliți, 

să știți că există și altă variantă în care să continuăm ședința  altfel.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Ce-i aicea? Haideți să fim serioși.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Să vă prindă cu mâța în sac.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Dar de ce să închid microfonul?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „....dacă vreți mai venim, că știu că vă place 

de mine.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...poate să țină 

microfonul deschis, puteți să-l țineți și dumneavoastră, dacă vreți, da, vă rog, dacă chiar 

suferiți de lucrul acesta...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci domnule, dragă domnule consilier 

spuneați de o discuție interactivă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Nedelcu nu v-am dat cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Lăsați-o și pe doamna să vorbească...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Am cerut cuvântul.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Nedelcu...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Sunt înscris la cuvânt.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Costea......asta  e sigur...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, dacă nu 

încetați...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamna viceprimar haideți să păstrăm 

decența, nu ne mai înțelegem aici.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule consilier Zîrnă m-am înscris la 

cuvânt, vă rog frumos!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Doamna președinte dacă îmi permiteți să-

i răspund domnului Nedelcu...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Doar o întrebare, dați-mi voie...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Eu nu am vorbit de dragul de a mă auzi 

vorbind, am cerut voie să discutăm interactiv pentru a clarifica lucrurile și pentru a 

exemplifica. Din ce a spus nu a lămurit...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Nedelcu vă rog să vă înscrieți la cuvânt...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „...ce face dovada faptului că știe despre ce 

e vorba.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „....Să și explice că așa mi se pare și normal.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci domnule 

consilier nu sunteți dumneavoastră în măsură să decideți cine să vorbească și ce să facă 

în ședința de Consiliu Local. Exact, eu conduc ședința, așadar vă rog frumos. Este a nu 

știu câta oară când vă cer, vă cer conform regulamentului, pe care se consideră că ar 

trebui să-l știți, să vă înscrieți la cuvânt. Nu o să o faceți, nu puteți vorbi, că nu v-am 

dat cuvântul. Dacă vreți s-o faceți, vă înscrieți la cuvânt, dacă nu, să știți că vă chem la 

ordine....” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am spus. Eu sunt emoționat pentru 

atenția pe care mi-o acordați.  
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „V-am spus ca să știți.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră dacă vreți să fiți corectă, 

haideți să fim corecți.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu v-

ați înscris nici acum la cuvânt. Dacă vreți să continuăm ședința, dacă nu, să știți că o 

suspend. Este foarte simplu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Treaba voastră. Nu-i treaba noastră...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci dacă nu vă 

potoliți, să știți că iarăși suspend ședința de Consiliu Local. Îmi cer mii de scuze, dar 

chiar dumneavoastră sunteți cei care chiar niciodată nu înțelegeți lucrul acesta.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu? Nu, cred că dumneavoastră nu 

înțelegeți...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Tăiați microfoanele, doamna viceprimar.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu  vă 

înscrieți la cuvânt când trebuie. Dumneavoastră nu cereți cuvântul pentru că nu....s-a 

întâmplat...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu mi-am cerut cuvântul.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...vi-l dau...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamna viceprimar tăiați microfoanele.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, îmi 

cer scuze, v-ați ocupat de, să reparați dispozitivului audio? Nu. Așadar, domnule 

Primar, când o să remediați acest aparat, dispozitiv pentru care știți foarte bine, ședința 

poate fi controlată de președintele de ședință, conform Codului Administrativ și nu din 

moftul președintelui de ședință, vă rog frumos să ne anunțați. Așadar, vă rog, o să 

suspend ședința de Consiliu Local. Mulțumesc!” 

ȘEDINȚA ESTE SUSPENDATĂ 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule  Primar am 

revenit din suspendarea ședinței de Consiliu Local, dacă îmi dați voie și ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu știu, eu vorbeam cu colegii mei, 

deocamdată nu ați anunțat, da?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ședința a revenit, da,  

la normal, în urma suspendării a câtorva minute.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A! Mă bucur!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da? OK! Pentru faptul 

că ordinea nu poate fi instaurată, ca de fiecare dată în Consiliul Local, de către grupul 

PSD, care tot timpul agită spiritele și pentru faptul că nu s-a remediat problema tehnică, 

de care dumneavoastră, dacă îmi dați voie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....cu butonul, care nu este prevăzut 

în Codul Administrativ nicăieri...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie, nu 

aveți voie... sunt președinte...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Codul Admnistrativ nu prevede acel 

lucru. Acel buton...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Președintele de 

ședință conduce ședința...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Conduceți doamnă ședința, dar 

conduceți-o decent...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Conducem ședința în 

situația în care  se poate să se instaureze o ordine.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Stabiliți un anumit timp de...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos să vă 

abțineți de la comentarii, că nu v-am dat cuvântul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...alocuțiuni. Nu pot să mă abțin 

pentru că n-am de ce...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Așadar, ca președinte 

de ședință închei ședința ordinară a Consiliului Local. Mulțumesc!” 
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