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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 06.10.2021 

 

 

     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 online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public ; 

 d-na Carmen Grosu – director Direcţia economică; 

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

 d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciul administraţie publică locală, agricultură; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-na Oana Amăriuței – șef Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate ; 

 d-nul Traian Negulescu – director Direcția de relații interne și internaționale; 

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciu investiții; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

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

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

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

 

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

 

SECȚIUNEA I 

 

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Art.1 și Art. 4 la Hotărârea Consiliului Local 

Focșani nr. 8 din 04 Februarie 2021 privind aprobarea predării către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de 

Invesiții ”CNI” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, Strada 

Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”, județul 

Vrancea; 

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri locali 

Gheoca Corneliu Dumitru, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu 

Mihai, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza 

DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de 

investiții „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior 

Gh. Pastia, M. Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă – PT8” din municipiul 

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv 

Școlar Focșani; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Palatului Copiilor 

Focșani; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „bună ziua , bine ați venit la ședința extraordinară, convocată de îndată a 

Consiliului Local al municipiului Focșani, ședință convocată de domnul Primar Cristi 

Valentin Misăilă prin Dispoziția 870 din 05.10.2021, ședință care se va desfășura cu 

participare online. 

 Voi face apelul nominal al consilierilor prezenți la ședință atât în sală, cât și 

online în ordine alfabetică. 

 Domnul Bîrsan Costel ? Este absent. 

 Domnul Costea Ionel ? Nu este nici online, absent. 

 Doamna Dimitriu Ana Maria ? Nu este online, absent, 

 Doamna Drumea Alina Ramona ? Nu este nici online, absent. 

 Domnul Dumitru Victor ? Nu este nici online, absent. 

 Domnul Gheoca Corneliu Dumitru ? Nu este nici online, absent. 

 Domnul Gongu Emanuel ?” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu „Prezent.” 

 Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „este prezent, online. Domnule Iorga Marius Eusebiu ? Domnul Iorga, văd 

că sunteți online, dacă puteți răspunde, dacă nu, am să revin.” 

 Domnul Macovei Liviu George a anunțat că nu poate participa la ședință, este 

absent. 

 Doamna Marcu Livia Silvia ? Nu este nici online, absent. 

 Domnul Mocanu Georgian Cristinel ?” 

 Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu „Prezent.” 

 Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „prezent în sală. Doamna Nedelcu Cristina Mirela ?” 

 Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu „Prezent.” 
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 Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „prezent online. Domnul Nedelcu Mihai ?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent și vreau să fac o remarcă pentru 

cetățenii care se uită în acest moment, pe televizor, acesta este Guvernul toxic pe care 

l-ați …” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog doamna secretar să 

luați atitudine și să spuneți aparatului tehnic să închidă …” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „…cu votul dumneavoastră și uitați cum își 

bat joc de cetățenii municipiului Focșani și de Primărie, de oamenii Primăriei și a 

deconcentratelor lăsându-i fără bani pentru a nu știu câta oară în acest an. Vă rog 

frumos doamna președintă să știți că nu aveți …” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Nedelcu vă rog 

să vă opriți…” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „să continuăm…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „…nu există Regulament ca 

dumneavoastră…” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier vă rog 

frumos…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „…să vă spun treaba asta…” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „domnul Nistoroiu ?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „…dacă îmi întrerupeți microfonul… pe 

dumneavoastră și pe cei…să-mi întrerupă microfonul….” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „domnul Nistoroiu ?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „…aveți un buton pe care puteți să îl folosiți  

atâta cât suntem în ședință, dar vă rog să-mi arătați în Regulamentul Consiliului Local 

de funcționare dacă dumneavoastră aveți dreptul să cereți unui…” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „domnul Nistoroiu prezent online.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „…să-mi întrerupă microfonul…” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „domnul Radu Nițu ?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent și eu o să vin cu un comentariu pe acest 

subiect. Doamna președintă, nici nu sunteți președintă, nu sunteți nimic deocamdată, 

sunteți consilier la fel ca și noi și avem dreptul să vorbim. Este bătaie de joc pentru că 

noi am venit aici, vrem să dăm dovadă că suntem…” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier nu am 

început ședința, vă rog frumos…” 

Domnul consilier Radu Nițu „absentați cu nerușinare.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „domnul Răduță Nicolae ? Nu este nici în online, absent. 

Doamna Stroie Mirela ? Nu este nici online, absent. 

Domnul Șelaru Aurel ?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Prezent.” 
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Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „prezent online. Doamna Tătaru Alexandra ?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „prezentă în sală. Domnul Ungureanu Daniel ? Este online, domnul 

Ungureanu ne auziți ?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „domnul Zîrnă Cristian ? Nu este nici online, este absent. 

Domnul Iorga ne auziți ? 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „prezent.” 

 Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciu administrație publică locală, 

agricultură „prezent online. 

 Așadar avem 7 consilieri locali online și 3 consilieri locali prezenți în sală, un 

total de 10 consilieri locali nefiind suficient pentru a se putea desfășura ședința legal, 

ședință care se desfășoară în mod legal în prezența majorității consilierilor în funcție. 

 Drept urmare această ședință nu se poate desfășura. Vă mulțumesc. Ședința s-a 

încheiat.” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              SECRETARUL GENERAL AL 
                    Alexandra Tătaru                              MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                               Marta Carmen Ghiuță 

 

 

 

       ÎNTOCMIT, 
    Daniela Bobeică 

 


