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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 06.09.2021 

 

 

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

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

Focșani, cu participarea online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administator Public; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

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

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

agricultură; 

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

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciu investiții; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Marian Hagiu – inspector serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate; 

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

 d-nul Stănică Grosu – director CSM Focșani; 

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

 

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

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului Informării și Consultării Publicului 

nr. 66522/06.07.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire centrală electrică – servicii de 

echilibrare S.E.N. (capacitate 20 Mwel) + anexe în interes local și de utilitate” – 

Focșani, str. Militari – extravilan, T. 88, P. 449, număr cadastral 67684, pe terenul 

în suprafață de 9978 mp, (din acte 10000 mp), județul Vrancea.  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: „Racordarea la rețeaua de canalizare a orașului a imobilului 

din str. Cotești nr.75 bis din municipiul Focșani” ; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. proiect de hotărâre pentru modificarea Art.4 la Hotărârea Consiliului Local Focșani 

nr.8 din 4 Februarie 2021 privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Naționala de Investitii ”C.N.I” 

S.A.  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivul de 

investiții "Refacere infrastructura străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe 

Doja, fundatura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Plantelor, strada Vasile 

Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”, judetul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la Hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.39/15.03.2021 pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare – Centru de stiințe aplicate – Colegiul Național 

Unirea”, str. Cezar Bolliac nr.15, Municipiul Focsani, judetul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor interne al      

Municipiului Focșani pe anul 2021; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola „Bună ziua. Bine ați 

venit la ședința extraordinară, a Consiliul Local al municipiului Focșani, ședință ce se 

desfășoară astăzi, data de 06.09.2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a fost 

convocată prin Dispoziția nr. 761 din 01.09.2021, emisă de Primarul municipiului 

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

și prezență fizică.  

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

care participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel? Domnul Bîrsan Costel? 

Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Doamna Dimitriu 

Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Doamna Drumea 

Alina Ramona? Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Gheoca 

Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Gongu 

Emanuel?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent”. 
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Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Iorga Marius 

Eusebiu? Domnul Iorga Marius Eusebiu? 

Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Mocanu 

Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Doamna Nedelcu 

Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Nedelcu 

Mihai? Domnul Nedelcu Mihai? 

Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Răduță 

Nicolae?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae „Prezent.” 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Doamna Stroie 

Mirela, din motive medicale este absentă. 

Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Doamna Tătaru 

Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent.”  

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Ungureanu 

Daniel? Domnul Ungureanu Daniel?  

Doamna consilier Drumea Alina? 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Iorga Marius 

Eusebiu? 

Doamna consilier Marcu Livia? 

Domnul Iorga Marius Eusebiu? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Nedelcu 

Mihai? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Domnul Zîrnă 

Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „domnul Bîrsan Costel 

nu este. 

Doamna consilier Marcu Livia? 

Doamna consilier Livia Marcu „Prezent”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „18 suntem prezenți, 

sunt 18 consilieri prezenți, în sală și online.” 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Constat că în sală 

sunt prezenți 9 consilieri locali municipali, iar în mediul online 9, absenți consemnați, 

fiind un domn consilier local, domnul consilier Bîrsan Costel. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „și doamna Stroie”. 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „și d-na consilier 

Stroie și domnul Ungureanu, răspunsese mai devreme.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu este în mediul 

online, poate intervine pe parcurs.” 

Doamna șef serviciu juridic, contencios Mihaela Lola: „Pe cale de consecință 

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

Administrativ, fiind prezenți atât online, cât și fizic 18 consilieri locali municipali. 

Solicit a se consemna că au fost îndeplinite până în prezent procedurile impuse 

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

sunt însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de avizele 

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

Totodată vă reamintesc  că în situația în care vă aflați în conflict de interese aveți 

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

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

adoptarea unei hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al 

ședinței. 

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

O invit doamna președinte de ședință Dimitriu Ana-Maria să preia lucrările 

ședinței de Consiliu Local.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Bună ziua, 

bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local, ședință ce se desfășoară atât 

cu prezența fizică a colegilor consilieri locali, cât și cu prezența online. 

Aș vrea să întreb înainte de a supune ordinea de zi la vot, dacă sunt discuții? Da, 

vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „vă 

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

invitați, stimați colegi, în completarea ordinii de zi de astăzi, propun următorul proiect: 

proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 55.449 întocmită 

pentru imobilul aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat în str. 

Aleea 1 Iunie nr. 6, T 208, Parcelele 11365, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 

11371, 11372, 11373. Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă mai sunt și alte 

discuții? Dacă nu, supun, fără proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, care nu a avut cvorum 

în ședința comisiilor reunite. Supun la vot suplimentarea ordinei de zi, cine este 

„pentru”?” 

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

Georgian, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea 

Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru și Dimitriu Ana-Maria.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „în mediul online? 

Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Alina-Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna consilier 

Marcu?” 

Doamna consilier Silvia Livia Marcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna consilier 

Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Cristina Nedelcu „Pentru”. 

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

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

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

Șelaru? Domnule consilier Șelaru? 

Domnule consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

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

Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

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

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „revin la domnul 

consilier Șelaru? Ne auziți? 

Așadar suplimentarea ordinei de zi a trecut, 17 voturi „pentru”, domnul consilier 

Șelaru neparticipând la vot, cred că nu ne aude. 

Supun acum ordinea de zi în integralitatea sa la vot. Cine este pentru?” 

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

Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu:  
În mediul online?  Doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

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

consilier Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

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

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

consilier Răduță!” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Pentru.” 

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

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

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

consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

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

consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Vă rog să repetați! ” 

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

sunteți de acord cu ordinea de zi în integralitatea sa? Am supus la vot.  

Deci, încă o dată, ordinea de zi a fost adoptată cu 17 voturi pentru” a doamnelor 

și domnilor consilieri, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae,  Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga 

Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu  și o neparticipare 

din partea domnului consilier Șelaru, care probabil are... Cred că întâmpină niște 

greutăți cu internetul. Așadar, trecem la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi, proiect 

de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici....” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „O clipă, 

dar..” 

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

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

comisii s-a votat proiectul nr. 1 și nu a îndeplinit numărul de voturi, dar are aviz 

negativ, înseamnă că nu are aviz.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „O     să-i 

dau cuvântul domnului președinte al comisiei de buget, domnului consilier Macovei. 

Vă rog!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule Primar, la comisie 

consilierii  PNL-USR PLUS n-au participat la acest proiect, deci n-a avut cvorum 

necesar pentru ca acest proiect să aibă aviz favorabil sau nefavorabil. ” 

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

primit niciun fel de aviz.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Niciun aviz, astfel încât nu putem 

să-l punem pe ordinea de zi.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-a supus 

la vot. Ceilalți consilieri membri în comisie au...” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Dacă o să vedeți, domnule 

Primar, pe procesele-verbale au fost doar 2 consilieri care au votat acest proiect.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Păi și-n 

cazul acesta s-a supus la vot. Nu trebuia să-l mai supuneți la vot dacă considerați că nu 

există cvorum. Ședința comisiei de urbanism a îndeplinit cvorumul de a fi susținută 

această ședință. Drept urmare...” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Așa...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Neparticiparea la vot nu înseamnă că n-a avut cvorum. Înseamnă că nu a avut aviz 

pozitiv. A avut un aviz negativ. Punct. Despre asta este vorba.” 

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

opinia dumneavoastră. Așadar, domnul consilier Gheoca, care a și fost președintele 

comisiei de urbanism.. ” 

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

considerați că nu avea cvorum acest proiect, nu trebuia să-l mai supuneți la vot. Și nu 

trebuia să mai întrebați ceilalți membri. Dacă făceați un calcul imediat și vedeați că nu 

aveți cvorum pentru acest proiect, nu mai trebuia supus la vot și ceilalți membri din 

comisie nu mai trebuiau întrebați.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Ceilalți membri din comisie 

au fost 2, am impresia că s-au exprimat ca ”pentru” acest vot. 

Nu-i nicio problemă.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președinte, v-aș ruga să supuneți la 

vot. Este un proiect foarte important. Dumneavoastră n-ați participat. Noi, consilierii 

PSD am votat pentru.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domnule Nițu, dumneavoastră 

nu faceți parte din comisie.” 

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

puțin. Aș vrea doar să...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „La buget.” 

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

consilier Nițu, numai o clipă, vă rog! Tocmai... dacă-mi dați voie?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Proiectul despre care discutăm 

nu face parte din comisia de buget.” 

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

dați voie? Tocmai ce ați votat ordinea de zi în integralitatea sa fără proiectul nr. 1. Vă 

rog să fiți atenți la vot. Deci s-a votat. Așadar, trecem la proiectul nr. 2.” 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Racordarea la 

rețeaua de canalizare a orașului a imobilului din str. Cotești nr.75 bis din 

municipiul Focșani” ; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

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

Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria. 

 În mediul online?  Doamna consilier Drumea!” 
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Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

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

consilier  Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

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

consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. Mă auziți?” 

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

auzit. Mulțumesc! Domnule consilier Nedelcu! ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

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

consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

consilier Răduță!” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Pentru, doamna viceprimar.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Mulțumesc! Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

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

consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

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

18 voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae,  Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și proiectul nr. 2 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 180 
 

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

Art.4 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr.8 din 4 Februarie 2021 privind 

aprobarea predării catre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

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

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții "Refacere infrastructura străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe 

Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Plantelor, strada 

Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”, județul Vrancea; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții? Vă rog, domnule Primar! Știu că voiați să spuneți ceva la proiectul nr. 3... ” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „   Da. Ce 

să spun? Nu mai am ce spune.” 

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

aveți nimic de spus? Altcineva? Ok. Supunem la vot proiectul nr. 3. Cine este pentru? 

În mediul online? Doamna consilier Drumea!  

Domnule consilier Dumitru, vreți să spuneți ceva?”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu o mai sunați. Lăsați-o să decidă singură, 

domnule!” 

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

permiteți să fac eu un amendament? 

În urma discuțiilor pe care le-am avut, într-o echipă extinsă, împreună cu domnul 

Primar, la comisii de altfel, s-a ajuns la concluzia că acest proiect ar fi de bun augur 

pentru municipalitate ca toți colegii membri ai Consiliului Local, în speță, grupul 

consilierilor PNL-USR PLUS și cât și grupul consilierilor PSD să facă parte ca și co-

inițiatori alături de domnul Primar la acest proiect. 

Așadar, dragi colegi dacă sunteți de acord să votăm acest amendament? Vă rog, 

domnule Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Vă atrag 

atenția că sunteți în ilegalitate cu acest amendament. Este doar apanajul Primarului, 

conform Codului Administrativ, să supună la vot și să aprobe indicatorii tehnico-

economici pentru anumite obiective de investiții. Doi la mână, i-ați mințit pe toți 

cetățenii încă de la începutul acestui an că, prin Compania Națională de Investiții, veți 

aduce bani în Focșani. Ați ținut această lucrare, începută încă de anul trecut, din 

septembrie, în stadiul de început și necontinuată, și iată că, am ajuns în situația ca abia 

în septembrie să vă gândiți dumneavoastră să fiți inițiatorii unui proiect de hotărâre ca 

o demagogie puerilă și ieftină, să veniți dumneavoastră să vă bateți «cu cărămida» în 

piept că dumneavoastră ați făcut. Ce-ați făcut?! Ați lăsat oamenii timp de un an de zile 

să înoate în noroaie ca să puteți acum să le dați bani, când v-ați dat seama că C.N.I. nu 

va da niciodată bani pentru străzi.” 

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

domnule Primar, numai o clipă.” 

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

pentru care, de aceea nu sunt de acord să fiți dumneavoastră co-inițiatorii acestui 

proiect pe care l-am făcut.” 

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

domnule Primar nu trebuie să vă supărați. Am înțeles și nu trebuie să vă enervați. ” 

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

dumneavoastră alte proiecte, să le demonstrați cetățenilor că sunteți în stare să inițiați 

un proiect de la început până la sfârșit. Să-l duceți până la capăt. Nu mai veniți cu 

demagogie ieftină și să dați cu piciorul la niște investiții din municipiul Focșani cum a 

fost cel de la punctul nr. 1, unde acea investiție se face pe fonduri europene, 55 de 

milioane de euro. Faceți un calcul simplu. 1,3 % pe an impozit la o investiție de 55 de 

milioane de euro înseamnă 725 de mii de euro venituri la bugetul local, la care 

dumneavoastră dați cu piciorul pentru că nu știu ce aveți dumneavoastră.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

Primar, vă rog să vă abțineți de la astfel de comentarii și de la jigniri,  pentru că noi nu 

am făcut nimic altceva, decât să vă atragem atenția asupra unei discuții pe care am 

avut-o în comisiile de specialitate. Și încă ceva, vă rog! 

Dacă într-adevăr, cum spuneți și ați militat de la început de an, neștiind dacă este 

așa sau nu, aduceți-ne documentul prin care C.N.I. vă spune că aceste lucrări nu se pot 

face pe fondurile guvernamentale.  

Așadar, v-aduceți aminte… Dați-mi voie să vorbesc că eu nu v-am întrerupt.” 

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

spus-o foarte clar și ministrul Dezvoltării când a fost în Joia Mare, aici, în Focșani, a 

spus-o și secretarul general adjunct al Guvernului săptămâna trecută aici. Iar C.N.I., la 

ordin politic, a dat foarte clar niște răspunsuri, de fapt niște răspunsuri evazive: «în 

limita alocărilor bugetare se va da drumul la aceste lucrări». Iată că, din februarie, de 

când a fost dată hotărârea de Consiliu Local, până astăzi, C.N.I. nu a dat niciun leu, 

pentru că nu a avut de unde, ceea ce eu vă spun de la începutul acestui an, că nu vor 

avea bani. Sunteți într-o eroare și ați ținut acei oameni în praf și în mizerie.” 

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

Primar, v-aș ruga să vă calmați! Încă o dată am adus dovada clară a faptului că, această 

Companie Națională de Investiții nu a primit documentele aferente pe care Primăria 

municipiului Focșani, pentru mai multe obiective de investiții nu a trimis 

documentația.” 

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

în eroare, doamnă. Habar n-aveți.” 

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

voie până la capăt! Eu am habar. Credeți-mă.” 

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

era...  ne spunea în adresele respective, nu că n-au fonduri suficiente printre rânduri.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar 

aduceți-ne documentul prin care C.N.I spune că nu are fonduri suficiente ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „.....nu are..........” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci vă rog frumos, 

nu mai mințiți cetățenii Municipiului Focșani...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „C.N.I a spus la ...” 

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

voia domnul consilier...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....ordin politic...........” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Să ia cuvântul. Vă 

rog, mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Le este frică să spună negru pe 

alb...le este frică...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier, 

vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să spună clar că nu au banii...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Domnule Primar. Da...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu mai mințiți cetățenii  și faceți 

demagogie și vreți să pozați în mari...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...samariteni că duceți voi proiectele 

până la capăt...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Domnule Primar, dacă îmi dați voie să 

vorbesc...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...administraţia PSD...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „S-a înscris domnul 

consilier la cuvânt. Vă rog, domnule primar, un pic de decență...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Pot vorbi?” 

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

consilier!” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Domnule Primar, dacă într-adevăr este așa 

cum spuneți și știați de înainte că nu se alocă bani, de ce n-a fost pus acest proiect în 

luna martie, aprilie?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A fost pus de mai multe ori, 

domnule consilier și nu l-ați votat. A fost respins.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Nu–mi amintesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă aduc ordinile de zi, dacă nu le 

cunoașteți...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Chiar, deci aș fi curios.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să vă arăt ordinile de zi în care 

nu ați fost de acord cu acest proiect și l-ați respins, pe motiv că vine C.N.I-ul cu 

remorca de bani și o varsă aici, în Primărie.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog să nu mai 

faceți politică, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu facem politică...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „C.N.I-ul...domnul Tănase...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier, 

nu v-am dat cuvântul. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Auziți, domnule...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier, 

nu v-ați înscris la cuvânt. Așadar...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Pot să mă înscriu la cuvânt?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „...de mai multe ori, domnul Primar acest...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă nu mai sunt...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „...și n-ați fost de acord...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă nu mai sunt 

discuții...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Doamna președinte, pot să mă înscriu la 

cuvânt?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, imediat domnule 

consilier Nedelcu, v-am auzit, o clipă, o clipă, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Mulțumesc frumos! Aștept...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mai este cineva în 

sală care vrea să ia cuvântul, pentru că sunt și colegii în online care s-au înscris? Vă 

rog, domnule consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Bună ziua!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Bună ziua!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Ce să vă spun eu dumneavoastră, în mare 

parte, domnul Primar are dreptate legat de acest proiect, însă eu vă salut inițiativa de a 

fi co-inițiator împreună cu PSD la astfel de proiecte. M-aș bucura să îngropăm securea 

războiului și să votăm pentru cetățeni fără să mai căutăm tot felul de scuze, tot felul de 

chichițe, tot felul de artificii, astfel încât să văduvim cetățenii Municipiului Focșani de 

ceea ce le este de drept, este un lucru de drept pentru ei și atunci, pe mine nu mă 

deranjează dacă o să fim co-inițiatori, însă v-aș ruga ca pe viitor să fiți la fel de deschiși 

și să votați proiectele astea, chiar dacă sunt ale Primarului sau veniți și dumneavoastră 

cu proiecte, că nu ne deranjează, însă să fie toate constructive, astfel încât să nu mai 

existe astfel de discuții și de certuri care nu fac bine nimănui. Mulțumesc frumos!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Așadar, 

dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 3. Cine este „pentru” în sală? În 

sală cine se abține? 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Mocanu Georgian, Radu Nițu, 

Tătaru Alexandra. 

În sală s-au abţinut următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Zîrnă Cristian. 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „ În online, doamna 

consilier Drumea? Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Am răspuns abţinere.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc, nu s-a 

auzit. Doamna consilier Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Livia:  „Abținere.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc! Doamna 

consilier Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Mirela:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc! Domnul 

consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Votez „pentru”, dar nu înţeleg de ce vă 

abţineţi acum...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc! Domnul 

consilier Gongu? Domnul consilier Gongu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Deci trântim un proiect pentru că nu a zis 

primarul să  vă treacă pe hârtie acolo?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Nedelcu, 

era domnul consilier Gongu să voteze, vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Vă întreb, v-am rugat să îmi răspundeţi.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Suntem la procedura 

de vot.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Da, tocmai de aia, puteţi să-mi răspundeţi, 

dacă e...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Numai puţin, vă 

răspund după aceea. Domnule consilier Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Răduţă?” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae:  „Da, abţinere!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, Ok, domnul 

consilier Nistoroiu.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „V-am mai răspuns, domnişoară „pentru” 

Municipiul Focşani.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Am auzit, domnule 

Gongu. Domnule consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru dezvoltare. Mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Marius Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru bineînţeles!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Şelaru?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc! Aşadar 

proiectul nu a fost aprobat, 9 voturi „abţinere” cu 8 voturi „pentru”. Este aşa sau nu? 

Dacă aţi fost atent...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A votat „pentru”, doamnă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „........9 voturi 

„abţinere”...la ce am spus eu acum.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Doamna preşedinte dacă îmi permiteţi 

înainte să încheiem. Doamna preşedinte, 2 secunde, vă rog.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Numai puţin, 

vorbeam cu doamna secretar, o clipă vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Nu văd bine de aici.” 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „3 voturi au fost „pentru”, în sală, 

doamna Tătaru a votat „pentru”...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Numai puţin, făceam 

calculul, sunt 9 voturi „abţinere” şi 9 voturi „pentru”, nu? Am, le putem bifa ca să 

vedem dacă e Ok sau nu?” 

Doamna Şef Serviciu Lola Mihaela: „Da...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aşadar proiectul nu a 

primit nici...este balotaj, practic ori reluăm votul...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Mă ascultaţi puţin...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...ori intră pe ordinea 

de zi. Vă rog să ne spuneţi cum procedăm în situaţia aceasta...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Doamna preşedinte...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Numai puţin...nu 

trece...corect...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Doamna preşedinte...” 

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

consilier Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Dar nu ar fi mai bine să votăm 

amendamentul dumneavoastră şi după aceea, împreună, toţi, să votăm acest proiect? 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu vrea domnul 

primar şi deja am...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este ilegal, domnule consilier, nu 

mai insistaţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...deja am epuizat 

procedura de vot...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este ilegal să propună. Sunt 

singurul care pot propune acest amendament.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Propuneţi dumneavoastră, domnul Primar 

atunci, haideţi să decongestionăm treaba asta. Propuneţi dumneavoastră şi noi 

aprobăm.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-am ce să propun, o demagogie 

ieftină făcută de nişte oameni iresponsabili.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Cetăţenii au înţeles! Lumea ştie deja!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...care vor să lase în praf şi în 

mizerie nişte cetăţeni. O să merg pe stradă şi o să le spun oamenilor cine nu votează.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Lumea ştie despre ce este vorba până 

acuma, s-au lămurit. Haideţi să...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu s-au lămurit ...n-au voie oricum 

să...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

mulţumesc mult pentru încredere. Ideea este că deja s-a, a trecut, s-a epuizat procedura 

de vot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Odată supus la vot un proiect, nu 

poate fi reluat votul.” 

Proiectul nr. 3 : 9 voturi ”abținere” ale doamnelor și domnilor consilieri Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Zîrnă Cristian și 9 voturi ”pentru” ale doamnelor 

și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Iorga Marius Eusebiu, 

Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și 

Tătaru Alexandra, proiectul nu a fost aprobat. 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Şi acum trebuie să 

trecem la proiectul nr.4. Aşadar proiectul nu a primit aviz favorabil şi trecem la 

proiectul nr. 4.” 

 

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

modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Focsani nr.39/15.03.2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
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economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare, extindere și 

dotare – Centru de stiințe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac 

nr.15, Municipiul Focsani, judetul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă sunt discuţii la 

acest proiect? Dacă nu, sunt discuţii? Nu. Aşadar, vă rog, supunem la vot proiectul. 

Mă gândeam că vreţi să spuneţi ceva. Ok, supunem la vot proiectul. Cine este „pentru”? 

În sală cine se abține? 

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu. 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „ Mulţumesc! Doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Abţinere.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna consilier 

Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Livia:  „Da. Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc! Domnul 

consilier, doamna consilier Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Mirela:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Răduţă?” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Nistoroiu.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Marius Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Şelaru?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Proiectul a primit aviz 

favorabil cu 17 voturi „pentru” ale doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Iorga Marius-Eusebiu, 

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu și  Șelaru Aurel şi 1 „abţinere” din partea doamnei consilier Drumea Alina 

devenind hotărărea nr.181 
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Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Votat...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Trecem la proiectul 

nr. 5 de pe ordinea de zi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna preşedinte retrag proiectul 

nr.5 de pe ordinea de zi pentru că avea legătură cu proiectul nr.3, cel cu strada 

Gheorghe Doja, aşa că nu mai are sens să-l mai  votăm nici pe acesta. Vă mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Am înţeles. Este 

decizia dumneavoastră ca iniţiator şi proiectul ce era în suplimentarea ordinii de zi, 

dacă îmi daţi voie.” 

 

Se prezintă punctul suplimentar de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre 

pentru aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 55449 întocmită pentru 

imobilul aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat în str. 

Aleea 1 Iunie nr. 6, T 208, Parcelele 11365, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 

11371, 11372, 11373; 

 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă sunt discuţii, vă 

rog? Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este „pentru”? 

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

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu. 

 Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În online doamna 

consilier Drumea? 

 Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna consilier 

Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Livia:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna consilier 

Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Mirela:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Răduţă?” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Şelaru?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Auziţi...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, vă aud.” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Pentru. Voiam  să vă spun că proiectul nr.4 

de pe ordinea de zi a fost votat, nu avizat, da? Aşa aţi formulat.”  

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc! Domnule 

consilier Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ok. Aşadar proiectul 

numărul, proiectul 6 practic, în completarea ordinei de zi a primit aviz, votul celor 18 

consilieri prezenţi la şedinţă şi a fost aprobat devenind hotărârea nr.182.  

Aşadar s-a epuizat ordinea de zi. Mulţumesc pentru participare, ne revedem la 

următoarea şedinţă a Consiliului Local! O zi bună tuturor, la revedere!” 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERAL AL 
      Ana-Maria Dimitriu                                    MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                       Marta Carmen Ghiuță 
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