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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 09.04.2021 

 

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

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

Focșani, cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

agricultură; 

 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 Marius Manoliu – inspector Biroul relații cu publicul, informare publică; 

 d-nul Săndel Ghiuță – director Serviciu Public Comunitar Local de Evidența 

Persoanelor Focșani. 

 

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

 

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local 

al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant Răduță Nicolae;  

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare 

și funcționare a acesteia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, bdul București nr. 9B, identificat 
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prin număr cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în Cartea Funciară nr. 65734, 

aparținând domeniului public al municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali ce vor face parte din 

juriul aferent concursului public pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din 

municipiul Focșani, aprobat prin HCL nr. 115/2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 272/2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 

Focșani, pe principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024, cu 

modificările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani, pe perioada funcționării 

serviciului, a unor imobile situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina 

Publică” din Focșani, județul Vrancea, în vederea desfășurării activităților specifice;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind 

aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 41/2021 pentru 

aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 39/2021 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reablitare, modernizare, 

extindere și dotare Centru de științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar 

Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor 

pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările 

ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali 

și a modelului semnului distinctiv al calității acestora;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 



3 
 

  Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„bună ziua, putem începe ședință? 

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

ședință ce se desfășoară astăzi 09.04.2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția d-nului Primar nr. 460 din 06.04.2021, ședință 

convocată a se desfășura cu participare fizică.  

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

participă la ședință. 

D-nul Bîrsan Costel? 

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? D-nul Nedelcu ne auziți? O să revin la d-nul Nedelcu.” 

Domnul Nistoroiu Alexandru?” 
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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: 

„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 
„reluăm prezența. 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: 

„Domnul Nedelcu Mihai acum ne auziți? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„constat că în sală sunt prezenți 16 domni consilieri locali municipali, iar în mediul 

online 4, nefiind nici un absent consemnat. 

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 31.03.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu sunt, supun 

la vot procesul verbal. Voturi „pentru”?  

D-nul Nistoroiu? 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu votează „pentru”, d-nul Gheoca? 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „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 
„procesul verbal a fost aprobat cu majoritatea de voturi.  

În continuare vă supun atenției raportul privind obiecțiile de legalitate asupra 

prevederilor art. 2 alin. 3 și anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 57/31.03.2021 

privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 1 an către Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani în vederea exploatării și întreținerii acestora. 

Potrivit acestui raport s-a apreciat că articolele invocate încalcă dispozițiile Legii 

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale Hotărârii de Guvern 395/2016 
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privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică sau a acordului cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice în sensul că programul de investiții publice este anual, 

obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în 

programele de investiții anuale, anexă la bugetul initial sau la bugetul rectificat și se 

aprobă de autoritățile deliberative odată cu bugetul local anual, nu în fiecare lună. Am 

să predau președintelui de ședință acest raport pentru a fi pus la dosarul comisiei.  

Astăzi o să am o mulțime de vorbit, este mai lungă introducerea mea, o să vă rog 

să aveți răbdare. 

Rog 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 

să nu participați 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 urmeză să procedați în 

conformitate cu prevederile Legii 161/2003. 

De asemenea vă aduc la cunoștință că Judecătoria Focșani prin încheierea 

pronunțată în camera de consiliu în data de 24.03.2021 în dosarul nr. 4539/231/2021 a 

admis sesizarea Municipiului Focșani și a validat alegerea d-nului Răduță Nicolae 

membru al Partidului Național Liberal, înscris pe lista supleanților în funcția de 

consilier local al municipiului Focșani. Hotărârea a fost comunicată Prefectului 

Județului Vrancea, Secretarului General al municipiului Focșani, d-nilor Răduță 

Nicolae și Tănase Neculai. Această Hotărâre este definitivă motiv pentru care salutăm 

astăzi prezența în sală a d-nului Răduță Nicolae.  

Pe de altă parte având în vedere că ședința ordinară a Consiliului Local din data 

de 24.03.2021 nu a fost ales nici un președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, 

începând cu luna aprilie 2021, vă rog să faceți propuneri pentru această funcție. 

D-nul Bîrsan, vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc d-na secretar eu propun din partea 

PNL – USR PLUS pe d-na viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„pentru grupul PSD?” 

Domnul consilier Radu Nițu „poate dorea d-nul Zîrnă, am văzut că ridicase 

mâna...”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„eu de aici să știți că de aici nu văd.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „d-nul Nițu doream să o propun tot pe d-na 

viceprimar.” 

Domnul consilier Radu Nițu „vroiați să fiți doi ca să... bun. Noi grupul PSD îl 

propunem pe d-nul consilier Iorga Marius Eusebiu, ca să fac o precizare, fost 

viceprimar ca să știți.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„supun la vot propunerea grupului PNL, respectiv de d-na Dimitriu Ana Maria. Să știți  

că eu de aici nu văd felul în care votați. 

D-nul Nistoroiu votul dumneavoastră?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „împotrivă”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„d-nule Gheoca votul dumneavoastră?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„d-nul Nedelcu Mihai votul dumneavoastră? D-nul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „împotrivă.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„d-nul Ungureanu votul dumneavoastră?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „eu o să mă abțin.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„cine se abține? D-nul Ungureanu o dată. Cine este împotrivă? D-nul Nițu, d-nul Iorga, 

d-nul Mocanu. D-nul Șelaru cum votați?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „abținere”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„d-na Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „abținere”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„d-nul Nițu? N-am notat. Abținere?” 

Domnul consilier Radu Nițu „sunt „împotrivă”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„vă rog frumos să revenim. D-nul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „mă abțin doamnă.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„mulțumesc, d-nul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „am votat.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„vă rog să-mi mai spuneți dumneavoastră, nu se vede.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „abținere”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„mulțumesc.  

Supun la vot propunerea grupului PSD, d-nul Iorga Marius. Cine este „pentru”? 

Gupul PSD prezent în sală este „pentru”. 

D-nul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„d-nul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„d-nul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „de 2 ori „pentru”.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„d-nule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „abținere”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„mulțumesc. Cine se abține? Grupul PNL din sală. Cineva „împotrivă”? Nu. 

A fost aleasă d-na Dimitriu Ana Maria cu 11 voturi „pentru”, devenind 

hotărârea nr. 58 

Invit pe d-na Dimitriu să preia lucrările ședinței. Înainte... am o rugăminte, 

înainte de a începe ședința aș vrea să vă rog, deoarece potrivit Regulamentului votul 

deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, apel nominal efectuat de președintele de 

ședință și electronic, aș vrea să vă rog să facem votul prin apel nominal efectuat de 

președinte. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „bună ziua și bine ați 

venit la ședința extraordinară din data de 09.04.2021, convocată prin dispoziția d-nului 

Primar nr. 460/06.04.2021. Am o singură mențiune de făcut d-na secretar, convocarea 

ședinței este conform art. 134 alin. 4, convocarea este de îndată la această ședință 

extraordinară, neîntrunind cele 5 zile, cele 2 fiind de comunicare și efectiv ziua 

prezentei ședinței, da? Sunt 5 zile. Deci spune așa, art. 134 la alin. b) în termen de 3 

zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele 

extraordinare; alin. 4 în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea 

intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului sub diviziunea 

administrativ teritoriale ori în alte situații stabilite de Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară prin 

excepție de la prevederile alin. 3 lit.b) se face de îndată, 6 cu 5 face 11, sunt cele 2 zile 

de comunicare și data prezentei ședințe și trebuie să avem 3 zile în interiorul datei de 

convocare și a ședinței de astăzi. Deci, doar acest lucru să-l menționați vă rog că este 

cu caracter de îndată convocarea ședinței. Mulțumesc.  

Să trecem la ordinea de zi proiectul 1 ar ordinii de zi. Da spuneți” 

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

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, asta vroiam să ...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„nu este proiect de aceea...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „scuzați-mă, proiectul 

nr. 2, depunerea jurământului de către consilierul local supleant Răduță Nicolae. 

D-nul Răduță Nicolae vă rog să mergeți pentru a depune jurământul. 

S-a votat deja primul proiect dragi colegi consilieri. D-na secretar să ocupat de 

acest lucru la începului ședinței. Ca președinte am trecut la punctul 2 de pe ordinea de 

zi. Mulțumesc.  

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„d-nul Răduță va participa azi la ședință cadă depune jurământul. Așa s-a procedat și 

lunile trecute, depune jurâmantul, supunem la vot și poate începem ședința.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc, d-nule 

Nicolae Răduță vă rog.” 
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Domnul Răduță Nicolae „subsemnatul Răduță Nicolae consilier local supleant 

al cărui mandat a fost validat în conformitate cu prevederile art. 117 și art. 122 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind aprobarea Codului 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului 

Local al Municipiului Focșani următorul jurământ: Jur să respect Constituția și legile 

țării și să fac cu bună credință tot cee ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele 

locuitorilor municipiului Focșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „felicitări d-nul Răduță 

Nicolae, bun venit în Consiliul Local Focșani.” 

Domnul consilier Răduță Nicolae „vă mulțumesc frumos, bună ziua.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „și acum ca să-i 

îndeplinim voia d-nului consilier o să trecem la  supunerea la vot ordinea de zi a acestei 

ședințe extraordinare a Consiliului Local. 

Supunem la vot, cine este „pentru”? Este cineva „împotrivă”? se „abține” 

cineva?  

Grupul PNL-USR Plus a depus o solicitare pentru suplimentarea ordinii de zi, 

solicitare pe care trebuie să o citesc, pentru a ști toți focșănenii despre ce este vorba și 

anume: este vorba de proiectul nr. 1 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 414/28.12.2020 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 

SA. Un al doilea proiect din această solicitare privește reprezentarea Municipiului 

Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parking Focșani SA și cel 

de-al treilea privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani SA. Această solicitare de 

suplimentarea ordinii de zi a fost dezbătură în comisiile de specialitate, ele nu au putut 

trece pentru că nu au avut întrunite documentele necesare din spatele acestor proiecte, 

în speță referatele de specialitate ale compartimentelor de resort și aș avea rugămintea 

și în plen, dacă poate d-na secretar în speță, să ne explice care este motivația pentru 

care aceste proiecte nu au intrat pe ordinea de zi? Pentru că evident solicitarea n-o pot 

supune la vot, atât timp cât nu a trecut de comisiile de specialitate, vă rog. Mulțumesc.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„așa cum v-am explicat și la comisii proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local 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 SA, a fost returnat către inițiator, respectiv către d-na viceprimar 

Dimitriu Ana-Maria, acest proiect de hotărâre a fost inițiat de dumneaei ca și 

viceprimar, deoare art. 136 din Codul Administrativ reglementează clar cine poate 

iniția proiecte de hotărâre, respectiv primarul, consilierii locali sau cetățenii, am 

apreciat că d-na viceprimar în această calitate nu poate iniția proiect de hotărâre și a 

fost returnat proiectul. În ceea ce privește celelalte proiecte de hotărâre respectiv 

reprezentarea municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

Parking SA și reprezentarea municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor 

la Societatea Administrarea Piețelor Focșani serviciile de specialitate nu au fost în 

măsură să întocmească raportul de specialitate deoarece adresa Ministerului 
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Dezvoltării pe care inițiatorii și-au fundamentat proiectul privea societățile 

reglementate de Legea 51/2006, ori aceste 2 societăți fiind reglementate de Ordonanța 

de Guvern 71/2002 am considerat să cerem un punct de vedere, pentru a putea întocmi 

documentele în conformitate cu prevederile legale. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-na secretar ca de obicei dumneavoastră 

vedeți partea goală a paharului și cum am mai spus-o în mod clar și vădit, vă poziționați 

pe partea unui ... politic. Ce ne-ați spus dumneavoastră acum sunt numai și numai erori, 

ca să nu spun minciuni. Deci compartimentul de specialitate trebuia să facă aceste 

documente, chiar și cu aceste obiecțiuni ale dumneavoastră. Sunteți obligată în 30 de 

zile să puneți la dispoziție aceste documente, indiferent că acolo scrie că e bine sau nu 

e bine. Știm bine că e consultativ, da? Trebuia să le puneți la dispoziție. În mod 

intenționat, dumneavoastră nu le-ați pus la dispoziție ca aceste proiecte să nu intre pe 

ordinea de zi. Deci în mod intenționat. Și încă o dată vă acuz de parteneriat politic și 

vă recomand să vă gândiți bine altă dată, dacă vă poziționați sau nu politic. Știți bine 

dumneavoastră că acest lucru nu trebuia făcut, aceste documente, mă repet, trebuiau 

puse la dispoziție indiferent dacă erau favorabile sau nefavorabile...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„la dispoziția cui?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „sunteți obligată în 30 de zile să ni le puneți 

nouă la mapă doamnă.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„da, dacă raportul serviciului de specialitate. Vă reamintesc că ne aflăm într-o Primărie 

de municipiu, înțelegeți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „nu ne interesează pe noi doamnă unde 

trimiteți dumneavoastră adresele. Dumneavoastră trebuia să ne puneți la mapă aceste 

documente.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„d-nul Bîrsan v-ați întemeiat proiectul pe o adresă de pe Râmnicu Vâlcea.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „în raportul de specialitate trebuia să 

specificați așa ceva doamnă.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„d-nule avem drepturi și obligația să verificăm toată legislația, nu doar Codul 

Administrativ.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „da doamnă, sunt de acord cu dumneavoastră.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„trebuie să ne întemeiem pe documente emise de Ministere.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „sunt de acord cu dumneavoastră, dar raportul 

de specialitate trebuia să conțină așa ceva...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„nu puteți să ne impuneți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „lipsa raportului de specialitate este vina în 

totalitate a dumneavoastră, deci dumneavoastră nu doriți sau nu vreți...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„nu, dumneavoastră faceți aprecieri în necunoștință de cauză...” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „fac d-na și mi le susțin... dumneavoastră 

aveați obligația clară și conform legii în 30 de zile să ni le puneți la dispoziție, 

indiferent, repet, de rezultat sau ceea ce spuneați dumneavoastră.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„eu potrivit aceluași Cod pe care dumneavoastră îl citiți ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „tragerea de timp vă acuză din start d-nă. ” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„acuzațiile dumneavoastră este ceva obișnuit, dar dumneavoastră trebuie să știți că 

secretarul înaintează către serviciul de specialitate un proiect, dacă serviciul consideră 

că nu are toate documentele la îndemână, cere detalii, nu secretarul când și cum să facă 

adrese în completare.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-na scrie așa ceva în lege? Legea spune clar 

30 de zile d-na.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„cred că nu lucrăm doar cu Codul Administrativ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „aveați obligația în 30 de zile...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„pentru această funcție sau ca să înțelegi codul îți trebuie Facultate de Drept, nu doar 

de Științe Administrative.” 

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

vă păstrați aprecierile pentru discuții private și nu publice, aducând jigniri colegilor 

consilieri locali. D-na viceprimar Tătaru, vă rog.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „mulțumesc d-na președinte. Am 

asistat și la explicațiile din comisia de buget, vreau să vă reamintesc d-na secretar că 

acele două proiecte cu privire la Parking și la Administrația Piețelor au fost depuse pe 

11 martie, astfel încât peste 2 zile sau 3 expiră, de fapt duminică dacă stau bine și mă 

gândesc, expiră acest termen de 30 de zile prin care dumneavoastră trebuia să întocmiți 

referatul de specialitate. În altă ordine de idei cele 3 proiecte au oarecum legătură unele 

cu celelalte, să zicem că Parking-ul nu are legătură cu Piața, dar primele două da. 

Avem nevoie să reorganizăm aceste societăți și de aceea trebuie să avem 

reprezentanți în aceste Adunări Generale. Pentru că până acum s-a dovedit faptul că 

...” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „reprezentanți PNL sau USR?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog d-nule consilier, 

nu v-ați înscris la cuvânt. Mulțumesc.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „faceți diverse aprecieri fără să fiți 

întrebat, d-nule consilier. Aceste două societăți s-au dovedit că au fost manageriate... 

a avut un manager ineficient, deci trebuie să facem într-un fel să remediem aceste 

probleme. Ideea este că ați trimis către Ministerul Dezvoltării o adresă pe care am 

primit-o în pauza de ședință, dintre comisie și ședință și în acea adresă se solicită un 

punct de vedere cu privire la cele două articole din Codul Administrativ, respectiv 131 

și 132 prin care dumneavoastră nu sunteți încă lămuriți dacă reprezentantul în 

Asociațiile Generale poate fi delegat de Primar sau pot fi consilierii locali așacum sunt 

specificați la art. 31, mandatarea consilierilor locali la art. 131 se face în societățile de 

interes local. Și din câte am înțeles aceste societăți au fost înființate în baza Ordonanței 

Guvernamentale nr. 71/2002, da? Care specifică că aceste societăți, după logica mea 
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oferă servicii publice și nu utilități publice așa cum se specifică în Legea 51/2006, da? 

Deci Legea 51 ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Primar nu v-ați 

înscris la cuvânt. Mulțumesc.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „utilitatea publică. Deci avem nevoie 

de traducere da? Utilitatea publică...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule consilier Iorga 

vă rog nu v-ați înscris la cuvânt.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „ca să ne lămurim mai bine n-ar fi 

dumneavoastră...” 

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

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „d-nule Iorga ca să ne lămurim vă rog 

să vă uitați pe site-urile celor 2 societăți, da, care specifică faptul că ele nu au fost 

înființate în baza niciunei legi și niciunei ordonanțe, ci în baza unei Hotărâri de 

Consiliu Local și nu se specifică în baza cărei legi sau ordonanțe de Guvern au fost 

înființate. Ați urmărit site-ul? Nu l-ați urmărit, deci nu există această informație și vă 

rog să ne clarificați dumneavoastră. M-ați întrerupt și trebuie s-o iau de la capăt. În 

ceea ce privește primul proiect...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Iorga vă atrag 

atenția că nu respectați regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. 

Mulțumesc.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „așa cum în 2020 s-au depus 2 

proiecte de hotărâre prin care Consiliul Local delega prin Hotărâre de Consiliu Local 

un reprezentant în Adunarea Generală a celor 2 societăți, deci în 2020 s-a putut, dar în 

2021 nu se mai poate...” 

Domnul consilier Marius Iorga „îmi cer scuze, acum am înțeles, doriți toate 

posturile din administrația publică.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Iorga vă rog să 

vă înscrieți la cuvânt.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „în ceea ce privește proiectul nr. 1 vă 

rog d-nule Primar dacă puteți să convocați într-o dezbatere Consiliul de Aministrație 

de la Administrația Piețelor pentru a lămuri acele tarife și în special taxa aceea de 300 

și un pic de lei, 363 lei pentru că producătorii doresc în mod deosebit să se elimine 

această taxă și să se reorganizeze... Cine a propus-o? A propus-o d-nul Primar        

printr-un amendament în decembrie-ianuarie, dacă mai țin eu minte. Decembrie și a 

fost votată dar producătorii nu mai sunt de acord cu această taxă și trebuie să o 

rediscutăm, de aceea a fost introdus în suplimentarea ordinii de zi completarea acelei 

Hotărâri de Consiliu Local. Vă mulțumesc.” 

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

viceprimar, aș vrea să-i atrag atenția d-nei secretar referitor la aceste 3 proiecte inițiate 

de grupul consilierilor PNL-USR PLUS, cele 2 privind agamanii, iar la cel pe care        

l-am inițiat în calitate de viceprimar, îi atrag atenția d-nei secretar următorul lucru: în 

Codul Administrativ care este Crezul administrației centrale, județene și locale, exact 

Biblia, mulțumesc d-nule Primar pentru remarcă, la art. 152 d-na secretar alin. 2 spune 

așa: viceprimarul este ales prin vot secret cu majoritate absolută din rândul membrilor 
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Consiliului Local la propunerea Primarului sau a consilierilor locali, viceprimar nu poți 

fi dacă nu ai calitatea de consilier local, așadar vă contraziceți.  

2. În ceea ce privește celelalte 2 proiecte la care a luat cuvântul d-na viceprimar Tătaru 

vă menționez că art. 131 care să fie articol de căpătâi pentru cele două proiecte care au 

fost depuse la registratura municipiului Focșani. Nu interesează pe nimeni că 

dumneavoastră cereți mai departe către alte instituții de resort diverse lămuriri, 

referatul și rapoartele departamentelor de specialitate trebuie să însoțească orice 

proiect de hotărâre pe care-l inițiază oricine, cum scrie Codul Administrativ, în speță 

primari, consilieri locali, viceprimari că sunt aleși din rândul consilierilor locali și 

cetățeni pentru că altfel se interpretează rea-voința dumneavoastră prin a nu susține 

aceste proiecte cu acele referate de specialitate. Mai mult decât atât este obligația 

dumneavoastră să vegheați asupra acestor lucruri și mai mult decât atât, dacă referatele 

sunt negative, cum știu că s-a mai întâmplat, dar au o motivație negativă în spatele lor, 

nu este nici un fel de problemă, nu dumneavoastră vă ocupați de legalitatea Hotărârilor 

de Consiliu Local, ci Prefectura Vrancea. Deci dacă vine aviz de legalitate sau de 

nelegalitate asta nu este treaba dumneavoastră, deci vă rog frumos să vegheați asupra 

calității pe care o aveți și să respectați legea întrutotul. Îmi cer scuze d-na secretar și să 

trecem la vot.” 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„vă rog să-mi dați cuvântul și să rețineți că proiectul de hotărâre inițiat de 

dumneavoastră v-a fost returnat, nu mai e în Primărie, colegii mei de la comisiile de 

specialitate...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „este în Primărie d-na 

secretar,vă contraziceți...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„nu este, v-a fost returnat ieri.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „este înregistrat la 

registratura municipiului Focșani.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„v-a fost returnat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-na secretar vă rog 

frumos, să continuăm ședința să trecem la proiectul nr. 3. Mulțumesc.” 

 

  Se prezintă punctul 3 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

acesteia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „aveți vreo întrebare? Nu 

ați avut-o la comisii d-nule consilier.” 

 Domnul consilier Radu Nițu „d-na președinte de ședință sunteți pentru prima 

dată în istoria Focșani-ului, rugămintea mea este următoarea...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu v-ați înscris la cuvânt 

d-nule Nițu, nu v-ați înscris la cuvânt și nu vă privea solicitare, era a grupului PNL-

USR PLUS. Mulțumesc. 

 Domnul consilier Radu Nițu „am înțeles că dumneavoastră, cei care ați inițiat 

proiectele, ați înțeles mai mult decât a spus d-na secretar al UAT-ului pentru faptul că 
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v-ați însușit ce s-a spus. Problema este că d-na trebuie să vă vegheze, ca aceste proiecte 

să aibă și legalitate în ele, nu să dea legalitatea nu știu cine, care credeți dumneavoastră. 

D-na secretar este obligată să respecte...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „păi tocmai vorbim de 

obligativitate...” 

 Domnul consilier Radu Nițu „și vă rog, să nu o mai învinovățiți pe dumneaei 

că nu știu ce ... politic. Vreau să vă spun, poate nu știți că dumneavoastră ați intrat de 

curând în Primărie...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ați lucrat 

dumneavoastră în Primărie d-nule Nițu? Vă rog frumos la subiect. Nu vă privește 

solicitarea suplimentării ordinii de zi. Mai mult trecem la proiectul nr. 3 de pe ordinea 

de zi. Mulțumesc d-nule Nițu. ” 

 

 Se prezintă punctul 3 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

acesteia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, d-nule consilier 

Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „mulțumesc d-na viceprimar, aș dori să fac 

propunerile sau dacă nu, un amendament de a mări această comisie de la 15 la 17 

membri, cu 4 consilieri cu drept de vot și am și câteva propuneri: d-na viceprimar 

Alexandra Tătaru, d-na viceprimar Dimitriu Ana-Maria, d-nul cosilier Bîrsan Costel și 

d-nul consilier Liviu Macovei ca membri de drept, membri supleanți sunt: d-nul Costea 

Ionel, d-na Mirela Stroie, d-nul Victor Dumitru și d-nul Gheoca Corneliu. Vă 

mulțumesc d-na viceprimar.” 

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

propuneri? Da, d-na consilier Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „grupul Partidului Social Democrat vine 

cu următoarele propuneri, membri de drept d-nii consilieri Gongu Emanuel, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu și Mocanu Georgian, iar membri supleanți d-nii consilieri 

Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius și Șelaru Aurel. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „rog departamentul 

tehnic să ...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„nu ar trebui supus întâi amendamentul la vot, ca să știm câți trecem pe buletine?„ 

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

să faceți... da d-nule consilier Macovei.” 

Domnul consilier Liviu Macovei „să supunem la vot amendamentul și vă rog 

să supuneți la vot și reluarea acestui proiect la finalul ședinței.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „corect. Vă rog să 

supunem la vot amendamentul d-nului consilier Zîrnă. Cine este „pentru” mărirea 

numărului membrilor acestei comisii? Vă rog. Cine se „abține”?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da d-nul Gheoca 

„pentru”. Ok, mulțumesc. Cine se „abține”? Dacă este cineva „împotrivă”? și aș vrea 

să reiau votul pentru cei din online. D-nule Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nul Nedelcu? D-nul 

Nedelcu? Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „mă abțin și eu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Nedelcu? Vă rog 

să consemnați că...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„amendamentul a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și 9 „abțineri”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „deci cu 12 voturi 

„pentru” și 9 voturi „abținere” amendamentul d-nul consilier Zîrnă a trecut și am 

rugămintea ca aparatul de specialitate să ne ofere suportul pentru întocmirea 

buletinelor de vot. 

O să alegem acum și o comisie de numărare și validare a voturilor, vă rog să 

faceți propuneri. Da d-nule consilier Zîrnă.” 

 Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL- USR PLUS propune pe Zîrnă 

Cristian și pe d-nul Dumitru Victor.” 

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

propuneri pentru că, comisia trebuie să aibă 3 membri, vă rog. Grupul PSD are vreo 

propunere? Vă rog d-nule Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „îl propunem și pe d-nul Nicolae Răduță.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ok. Și la acest proiect 

nr. 3 vom reveni asupra lui la finalul ordinii de zi pentru a putea să și votăm  și să 

validăm voturile. 

Se supune la vot, cine este „pentru”? 

D-nul Nistoroiu? D-nul Nedelcu? D-nul Ungureanu? D-nul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „vă ascult, îmi cer scuze.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunteți de acord ca 

acest proiect să fie reluat la finalul ordinii de zi? 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „da, de acord.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc. 18 voturi 

„pentru” și 3 neparticipări la vot. 

 

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

concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 91 mp, situat în 

municipiul Focșani, bdul București nr. 9B, identificat prin număr cadastral 

65734, T 203, P 11116, înscris în Cartea Funciară nr. 65734, aparținând 

domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Discuții? 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „la această comisia propun pe d-nul consilier 

Costea Ionel și subsemnatul Zîrnă Cristian.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „alte propuneri vă rog.” 
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Doamna consilier Cristina Nedelcu „PSD vine cu două propuneri, d-nii 

consilieri Radu Nițu și Gongu Emanuel. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „și pentru acest proiect 

rog aparatul de specialitate să ne ofere suportul. Și la fel vă rog să votăm pentru ca 

acest proiect la fel să fie votat la finalul ordinii de zi. 

Cine este „pentru”?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „pentru a fi votat la 

finalul ordinii de zi, da? D-nule Gheoca ați spus „pentru”, mulțumesc. 

D-nule Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nul Ungureanu? 19 

voturi „pentru”, 1 vot „abținere” și o neparticipare la vot a d-nul Ungureanu, 

 

  Se prezintă punctul 5 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi consilieri locali ce vor face parte din juriul aferent concursului 

public pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani, 

aprobat prin HCL nr. 115/2020; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe d-nul 

Victor Dumitru și pe d-na viceprimar Tătaru Alexandra.” 

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

Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „grupul PSD propune pe d-nii consilieri 

Daniel Ungureanu și Georgian Mocanu. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „aparatul de specialitate 

asemenea va pregăti buletinele de vot și vă rog la fel să votăm pentru ca acest proiect 

să fie la fel la finalul ordinii zi. Cine este „pentru”? Mulțumesc.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru.” 

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

Gheoca. D-nul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc, d-nul 

Nedelcu? D-nul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „pentru”. 

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

 

  Se prezintă punctul 6 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 272/2020 privind constituirea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Focșani, pe 

principalele domenii de activitate, pentru mandatul 2020-2024, cu modificările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 



16 
 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„propunerea noastră a fost ca d-na Stroie să o înlocuiască pe d-na Atanasiu, pentru că 

a depus și d-nul Răduță jurământul astăzi ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „și dacă se poate într-

adevăr și d-na secretar ne confirmă acest lucru, pentru că și d-nul Răduță Nicolae astăzi 

a depus jurământul, la fel și dumnealui să poată intra în aceste comisii de specialitate, 

dacă nu o putem lăsa pe ...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„se poate cu condiția să-l înlocuiască pe d-nul Tănase facem buletine, dacă nu 

trebuie...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc d-na președinte. Eu mai vin cu un 

amendament, mărirea numărului de membri în aceste comisii, de la 11 la 13 persoane. 

Mulțumesc.” 

... 

Domnul consilier Costel Bîrsan „că așa vreau eu...” 

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

propuneri și pentru acest lucru.  

Să supunem la vot amendamentul, măririi numărului de membri ale acestor 

comisii de specialitate de la 11 la 13, cine este „pentru”?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „îmi cer scuze, așa de face acum, că așa vrea 

cineva? Sau ați pus așa o întrebare?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu v-ați înscris la cuvânt 

d-nul lider de grup.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu m-am înscris pentru că nu vă uitați la 

mine, vroiam să întreb un lucru, așa se face acum? E pe vrute așa?” 

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

microfonul d-nul Nedelcu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „extraordinar, ce vorbiți dumneavoastră, 

credeți că sunteți de capul dumneavoastră acolo?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cine se „abține”?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „toți ne „abținem” pentru că nu există pentru 

că așa vreau eu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Nedelcu vă rog 

să vă manifestați intenția de vot, vă abțineți, da?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „normal că mă abțin la o asemenea porcărie.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Nistoroiu? 

Domnule Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „o să mă abțin, pentru că nu a dat o 

motivație.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „am zis, „pentru”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc. 

Amendamentul a trecut 12 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 8 voturi „abținere”.” 

Domnul consilier Radu Nițu „să ne explice d-nul Bîrsan ca să înțelegem, poate 

nu am înțeles bine, de ce mărim?” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „8 „abțineri”, 1 vot 

„împotrivă”...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „ți-aș explica, dar nu înțelegi nimic.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule consilier Nițu nu 

v-ați înscris la cuvânt. Mă întrebați pe mine și după aceea puteți să vorbiți. 

O să facem propunerile de suplimentarea membrilor. Dacă vreți să luăm o pauză 

pentru a vă consulta cine anume să facă parte din aceste comisii? 

5 minute, pentru că fiecare grup probabil are... da? Mulțumesc. Așteptăm 5 

minute. Mulțumesc frumos.” 

PAUZĂ 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog putem începe 

ședința? Vă rog să luați loc. 

Am discutat cu d-na secretar și ne-a recomandat să supunem la vot un 

amendament în ceea ce privește introducerea d-nul consilier Răduță Nicolae în 

comisiile de specialitate în locul d-nul Secretar de Stat Neculai Tănase. Deci vă rog 

cine este „pentru” această propunere, ca d-nul consilier Răduță să-l înlocuiască pe        

d-nul Tănase? Cine este „pentru”? 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc. d-nule 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „abținere, bineînțeles.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „mă abțin și eu. Trebuia la următoarea 

ședință.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „din sală cine se 

„abține”? D-na secretar amendamentul a trecut cu 12 voturi „pentru” și 9 „abțineri”. 

O să supunem la vot, exact cum am spus persoanele care vor face parte din 

comisii, numărul membrilor modificându-se de la 11 la 13, tocmai ce am votat 

amendamentul, vă rog propuneri. Da d-nule consilier Zărnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „d-na viceprimar noi avem propunerile și 

anume: la comisia de urbanism și agricultură d-nul Zîrnă Cristian și d-nul Liviu 

Macovei; la comisia de buget și administrație publică d-nul consilier Costea Ionel și   

d-na Marcu Livia; la comisia drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport 

îl avem pe d-nul consilier Răduță și pe d-nul Bîrsan Costel. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc. Da d-nule 

consilier Nițu.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „ce treabă are cu ordinea de zi, cu 

ședința de astăzi?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog d-nule consilier 

Nistoroiu, se înscrisese d-nul consilier Nițu.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „eu v-am întrebat ce treabă are dânsul 

astăzi cu ședința?” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „stați că discută d-nul 

Nițu, pentru că s-a înscris la cuvânt înaintea dumneavoastră. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „noi nu am primit un răspuns la situația asta, dar 

aș vrea să rețineți că noi trebuie să respectăm și cred că s-a respectat când s-au creat 

comisiile, o configurație politică, care este actuală în Consiliul Local și obligatorie. S-

ar putea vecinii de vis-a-vis să spună că este nelegală această hotărâre care o luați 

dumneavoastră așa...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Nițu dacă aveți 

propuneri, vă rog.” 

Domnul consilier Radu Nițu „această propunere a d-nului Bîrsan trebuie să 

respecte o configurație politică...” 

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

propunerile, mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „îl las pe colegul meu să facă propunerile.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da d-nule consilier 

Iorga, vă rog.” 

Domnul consilier Marius Iorga „înainte să fac propunerile vă reamintesc că 

suntem obligați conform legii ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu mai reluați ce a 

discutat d-nul Nițu odată, vă rog.” 

Domnul consilier Marius Iorga „... aici apelez la d-na secretar general, pentru 

că dumneaei menține legalitatea ședințelor de Consiliu Local ...” 

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

propunerile. Mulțumesc frumos.” 

Domnul consilier Marius Iorga „art. 124...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog frumos, grupul 

consilierilor PSD să facă propuneri, dacă nu, trecem la vot. Vă rog frumos să respectați 

Regulamentul de organizare și funcționare, art. 70.... îmi cereți în scris dacă doriți... 

D-nule consilier Iorga faceți propunerile acum, vă rog. Aștept propunerile ca să 

supunem la vot. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „doamnă ce treabă avea noul consilier 

validat să intre acum în comisie?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „faceți propunerile sau 

nu?” 

Domnul consilier Marius Iorga „eu nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă 

aici.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog să trecem la vot... 

grupul PSD nu are nici o propunere și vă rog să supunem la vot aceste propuneri ale  

d-nul consilier Zîrnă. 

Pentru comisia de buget și administrație publică vă rog...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „aloo, aloo d-na președintă, alo...” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „ce treabă are domnule comisia acum 

în timpul ședinței, ce treabă are comisia acum în timpul ședinței.” 

Domnul consilier Marius Iorga „vroiam ... d-na președintă ... eu discut cu 

dumneavoastră.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă nu faceți 

propunerile, supunem la vot. Păi v-am dat cuvântul. Dacă nu vă opriți vă chem la 

ordine. Conform art. 70... 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „aloo, d-na președintă alooo....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „comisia de buget și 

administrație publică...” 

Domnul consilier Marius Iorga „mă auziți sau sunteți surdă 

domnișoară/doamnă?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „aloo, d-na președintă, m-am înscris la 

cuvânt.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule ...” 

Domnul consilier Marius Iorga „domnule dar nu se poate așa ceva...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă țipați vă chem la 

ordine d-nule consilier Iorga.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „aloo 

Domnul consilier Marius Iorga „nu mă lăsați să vorbesc...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „faceți propuneri.” 

Domnul consilier Marius Iorga „păi da, asta vreau să fac, propuneri.” 

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

propuneri.” 

Domnul consilier Marius Iorga „dar înainte de propuneri e normal să vorbesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „aveți propuneri? 

.... nu avem ce să ...eram la capitolul propuneri.. dnule consilier dacă nu faceți 

propuneri trecem la vot, vă rog!” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „propunerile partidului social 

democrat sunt următoarele: cu un membru de fiecare comisie așa cum este normal”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „nu trebuie să țipați, calm vă rog” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu:„pentru comisia de buget și 

administratie publică propunem pe dnul consilier Mocanu Georgian, pentru comisia de 

urbanism și agricultură pe dna consilier Nedelcu Cristina și pentru comisia pentru 

drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport pe dnul consilier Nistoroiu”. 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „da..și respectați configurația 

politică conform ..” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „deci vă rog să supuneți la vot 

componența comisiilor, amendamentul dnului consilier Zîrnă pentru comisia de buget 

și administrație publică dnul Costea și dna Marcu ați avut ca propuneri. Vă rog să 

supunem la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă, din sală? Dnul Gongu este 

împotrivă. Cine se abține? Se abțin ceilalți colegi din sală și în online nu răspunde 

Gheoca ..”  

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „îmi cer scuze, m-am 

deconectat, acum am intrat din nou online” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „nu este nici o problemă, vă spun 

imediat, este vorba de votul pentru dnul Costea și dna Marcu pentru a face parte din 

comisia de buget și administrație publică” 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „da, pentru” 
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 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „împotrivă” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „dnule Nedelcu?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „am o rugăminte la dvs., mă înscrisesem la 

cuvânt dar văd că nu mă vedeți” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „vă rog dnule Nedelcu, suntem la vot, 

puteți lua cuvântul după aceea” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „știu că suntem la vot.. tocmai că am o 

rugăminte să lasați fiecare consilier să vorbească fără a-l mai întrerupe cum faceți dvs. 

de obicei. Da? dacă vreți să știți că eu pot să vorbesc toată ziua fără să mă 

întrerupeți..pentru faptul că nu aveți ...ca să puteți să conduceți această ședință” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „dnule Ungureanu?  

 Domnul consilier Ungureanu Daniel „o să mă abțin de data aceasta” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „deci avem 12 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă și 8 abțineri..7 abțineri și 1 neparticipare la vot a dnului Nedelcu, acest 

amendament a trecut. 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „eu particip la vot și am votat împotrivă dar 

dacă dvs nu vă uitați pe ..am votat împotrivă, ați înțeles? Se aude în sală? 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „cine se abține din sală? Mulțumesc! 

Dacă este cineva împotrivă, în sală? Nu. În online dnule Nistoroiu? 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „eu n-am înțeles nimic doamnă din 

balamucul pe care îl faceți, nu se înțelege nimic”  

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „cum votați pentru dnul Mocanu?„ 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „pentru” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Nedelcu? Pentru 

a spus și dnul Nedelcu. Nu are nici semnalul foarte bun.. Dnule Ungureanu? 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel „eu o să votez pentru” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Gheoca? 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „dna președintă nu s-a înțeles 

nimic, să știți, dacă îmi puteți repeta, vă rog.. 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „este vorba despre votul pentru dnul 

Mocanu” 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „abținere” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc! Trecem la comisia de 

urbanism și agricultură,  propunerile dnului consilier Zîrnă sunt pentru cei doi consilieri 

dnul Macovei și respectiv dnul Zîrnă. Cine este pentru? 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „pentru” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Gheoca. Cine se 

abține, în sală? Dacă este cineva împotrivă în sală? Nu.. în online dnule Nistoroiu, cum 

votați?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „împotrivă” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Nedelcu?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „împotrivă” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Ungureanu?” 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel „o să mă abțin de data aceasta” 
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 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, deci sunt 2 voturi 

împotrivă, 12 pentru și 7 abțineri și acest amendament a trecut. Dna Nedelcu Cristina 

acum va fi supusă la vot pentru comisia de urbanism și agricultura. Cine este pentru? 

În sală dacă se abține cineva?  

 Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „abținere” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Gheoca. În online, 

dnule Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „pentru” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Nedelcu?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „pentru, da?” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „da, mulțumesc dnule Nedelcu. Dnule 

Ungureanu?” 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel „și eu sunt pentru” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „vă mulțumesc, 12 abțineri și 9 

pentru, amendamentul nu a trecut și acum trecem la vot pentru comisia pentru 

drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport. Propunerea grupului PNL-

USR PLUS este pentru dnul Bîrsan și dnul Răduță, menționez faptul că aici, în această 

comisie dnul Neculai Tănase, din această comisie nu făcea parte” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „da doamnă cu ce drept poate să 

voteze dnul Răduță astăzi? Da? cu ce drept a intrat în comisie? trebuia să-și aștepte 

rândul luna viitoare. Mulțumesc! 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „vă rog să-i opriți microfonul dnului 

Nistoroiu, mulțumesc, domnilor de la comunicare.” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „lăsați-ne să vorbim” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „cine se abține? dacă este cineva 

împotrivă? în online dnule Nistoroiu?  

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „împotrivă” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „ dnule Nedelcu?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „împotrivă și tăiați-vă microfonul dvs. nu 

nouă..” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „dnule Ungureanu?” 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel „o să fiu și eu împotrivă” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „da, dnule Gheoca” 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „pentru” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria:„mulțumesc! și acum ...amendamentul 

a trecut cu 12 voturi pentru și cu 9 abțineri. Acum supunem la vot propunerea pentru 

dnul Nistoroiu. Cine este pentru? În sală dacă se abține cineva? dacă este cineva 

împotriva, în online dnule Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „mă abțin” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc dnule Gheoca. Dnule 

Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „pentru” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Nedelcu?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „pentru, bineînțeles” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „dnule Ungureanu?” 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru și eu” 
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 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc! Și acest amendament a 

trecut cu 12 voturi pentru...pardon, scuzați-mă, a fost respins cu 12 abțineri și 9 pentru 

și acum vom supune proiectul în integralitatea sa la vot, proiectul 6 de pe ordinea de 

zi. Cine este pentru? În sală dacă se abține ..” 

 Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „pentru” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Gheoca. Dacă se 

abține cineva în sală? Mulțumesc! Dacă este cineva împotrivă în sală și în online dnule 

Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „abținere” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Nedelcu?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „sunt împotriva acestei ilegalități” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „mulțumesc, dnule Ungureanu?” 

Proiectul a fost aprobat cu 12 voturi pentru , 8 abțineri și o neparticipare la vot, 

devenind hotărârea nr. 59, mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea dării în administrare Serviciului Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor Focșani, pe perioada funcționării serviciului, a unor imobile situate 

în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, județul 

Vrancea, în vederea desfășurării activităților specifice.  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Dacă sunt discuții, vă rog? Da, dnule 

consilier Iorga.” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: ”la proiectul 6 nu mi-ați dat voie să 

vorbesc..” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „suntem la proiectul nr. 7 , deci dacă 

aveți discuții la proiectul nr. 7” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: ”când îmi dați voie să vorbesc la 

proiectul nr. 6?” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „s-a votat proiectul, nu se mai poate 

relua discuția pentru proiectul 6 ” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: ”nu m-ați lăsat să vorbesc” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „dacă aveți discuții pentru proiectul 7 

vă rog, dacă nu , vreau să avem discuții speciale pentru acest proiect. Mulțumesc! Deci 

dacă avem discuții pentru nr. 7 . Mulțumesc” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: ”trebuie să discutăm în privat sau 

trebuie să vă invit la cină ? când.. dacă nu discutăm aici? 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „dacă nu supunem la vot, cine este 

pentru? Proiectul nr. 7 dragi colegi dacă ...  
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „supunem la vot cine este 

„pentru”? 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „... dar ce e viteza asta, ce vă grabiți 

așa? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „ce sunteți așa disperați domnilor? Domnilor 

consilieri vă aduceți aminte, că nu vă lăsăm să votați? Vă aduceți aminte? 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă șoptește d-nul Primar 

că ar trebui să votați „pentru” la proiectul nr. 7, vă rog. 

Deci, cine este „pentru” acest proiect? Încă o dată vă rog, cine este „pentru” 

acest proiect? D-nule Gheoca? 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Nistoroiu?          

D-nule Nistoroiu? D-nule Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă aduceți aminte ce fel comentați ... de ce 

nu-i lăsați să vorbească. Nu vi se părea normal să-i lasați să vorbească?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „... d-nule Nedelcu, 

mulțumesc frumos.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „alooo, autogara... autogara...lăsați oamenii 

să vorbească...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „... d-nule Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „o să mă abțin.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...să înțeleagă cetățenii ceva?... 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă abțineți, ok, 

mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu votez „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „o „abținere”, o 

neparticipare la vot și 19 ....” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „ba nu, nu este adevărat, nu a fost 

neparticipare... d-na secretar ....„ 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nul Ungureanu se 

abține și d-nul Nedelcu nu și-a exprimat votul. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „d-na secretar vă rog să confirmați că am 

votat „pentru”.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „pentru” am votat.” 

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

„pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 60 

Dacă nu ați face gălăgie ar fi și mai bine. Mulțumesc mult.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „dacă ne-ați lăsa să vorbim nu am mai face 

gălăgie.” 

 

  Se prezintă punctul 8 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea Bugetului creditelor 
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interne al municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 Discuții? 

 Domnul consilier Cristian Zîrnă „la acest proiect de hotărâre propun un 

amendament și anume: la art. 2 lit. b) obiective de investiții din fonduri proprii la pct.2 

Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru și Milcovul din municipiului Focșani județul 

Vrancea propun reducerea sumelor alocate de la 1993,36 mii lei la 1150 mii lei, doar 

cu condiția ca acești bani să fie distribuiți pentru finalizarea Piațetei Teatru, iar 

diferența de bani și celelalte obiective de investiții care nu au fost votate în ședințele 

anterioare de la lit. b) și citesc, art. 1 reabilitare și extindere Parc Nicolae Bălcescu, art. 

3 lucrări de recondiționare și modernizare terenuri sport ce aparțin LPS Focșani și 

demolare gradene, art. 5 sală de sport multifuncțională la Grupul Școlar Auto din 

municipiul Focșani și la lit. c) pct. 3 reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul 

UAT Focșani se alocă suma de 0 lei și vor fi discutate într-o ședință ulterioară. Vă 

mulțumesc.” 

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

discuții? Da, d-nule Mocanu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da, eu vreau să mă înscriu la cuvânt.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, imediat, s-a înscris 

d-nul Mocanu și dl. Primar, o să vă dau cuvântul. Da d-nul Mocanu.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „mulțumesc d-na președintă din păcate 

constat că suntem împotriva sportului și a sportului de masă pentru că sala de sport de 

la Liceul Auto va fi foarte benefică și pentru copii din cartierul acelei zone pentru că 

nu sunt terenuri și nici locuri de joacă și copii pot închiria seara după terminarea orelor 

de curs, pot face anumite, să spunem așa activități sportive. Vreau să vorbesc și din 

punct de vedere tehnic, această clădire este cu 55-60 % aproape de finalizare, toate 

materialele care sunt depozitate și sunt în bătaia vântului, să spunem așa, văzând și 

vremea de afară, ploaie, vânt, cald, se deteriorează aceste materiale și la montarea 

acestora nu vor mai avea aceeași calitate și nu vor mai îndeplini condițiile de a da și 

garanția necesară pe care o dă constructorul de obicei 10-15 ani. Din păcate constat și 

lipsa de implicare a Consiliului Local a tuturor colegilor pentru că această sală, sub 

această sală este cuprins și un atelier, unde pot face cu ultimele generații de materiale 

didactice pot face practică acești elevi. În ceea ce privește toate terenurile de la Liceul 

cu Program Sportiv tot ne batem cu pumnul în piept pentru a mări sau a  face mai multă 

performanță în orașul Focșani, dar aceste terenuri nu le terminăm. Toți copii care au 

stat în această pandemie...” 

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

vreun amendament, ceva? Concret vă rog.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „nu, aș vrea să conștientizeze toți cei 21 

de consilieri locali care sunt aici pentru a face un bine comunității și pentru a da în 

folosirea comunității aceste terenuri și această sală până la urmă...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cred că a înțeles toată 

lumea. Mulțumim, că toată lumea a citit proiectul. D-nule Primar v-ați înscris la cuvânt, 

vă rog. Vă rog d-nule Nedelcu, vă dă d-nul Primar posibilitatea să vorbiți înaintea 

dumnealui.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu „constat că iarăși sunteți împotriva 

cetățenilor, constat că iarăși dumneavoastră...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog, concret...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da concret sunteți împotriva a tot ceea ce 

este bun în orașul Focșani...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule consilier dacă 

aveți amendamente sau dacă aveți...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da la subiect vorbesc, nu este vorba de 

amendamente aici. Ce însemană asta, la subiect? La subiect vorbesc, dumneavoastră 

nu vorbiți la subiect și vreți să-mi puneți pumul în gură.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „... nu țipați. 

Mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „deci vă rog să mă lăsați să vorbesc...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, vă rog și la subiect.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „și vreau să vă spun că trebuie să vă fie rușine 

grupului USR-PNL pentru faptul că votați împotriva cetățenilor...” 

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

la astfel de comentarii pentru că încălcați Regulementul de organizare și funcționare 

...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „... a celor care v-au votat, eu nu mă abțin 

pentru că dumneavoastră nu vă abțineți să nenorociți orașul Focșani...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Primar dacă 

aveți ceva de adăugat?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...nu vă abțineți de la nenoricirea orașului 

Focșani, sunteți puși acolo ca niște hiene să distrugeți acest oraș...” 

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

microfonul d-nul Nedelcu, vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu vrea să închidă, nu-mi închide nimeni 

microfonul mie, ați înțeles? Sunteți incalificabili să știți...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „d-nule Nițu v-ați înscris 

la cuvânt, vă rog. D-nule Nițu, v-am dat cuvântul, vă rog.” 

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

președintă m-am înscris la cuvânt și am dreptul.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog, haideți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „așa cum v-

am transmis și la mapa de ședință ieri ne-a parvenit o adresă din partea Colegiului 

Tehnic Auto Traian Vuia, prin care ne aduce la cunoștință faptul că societatea 

comercială cu care au încheiat contractul pentru derularea investiției de amenajarea 

sălii de sport, de fapt de finalizarea unui proiect început de acum 8 ani de zile, cel puțin 

sală de sport și ateliere. Ne aduce la cunoștință faptul că societatea comercială așa cum 

vă spuneam ne somează, de fapt o somează, somează conducerea Colegiului Tehnic 

Auto și implicit somează Consiliul Local să achităm în termen de maxim 15 zile de la 

data primirii prezentei suma de 1.096.261,70 lei reprezentând contravaloarea facturii 

din 12 februarie 2021 ce însumează situațiile de plată din lunile decembrie, ianuarie și 

februarie în conformitate cu contractul de lucrări nr. 8.342 din 30 decembrie 2019. 

Menționăm că datoriile pe care le aveți față de societatea noastră sunt certe, lichide și 
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exigibile, mai menționează această societate comercială. De asemenea vă aducem la 

cunoștință că aceste debite reprezintă sume scadente ajunse la maturitate, iar dacă în 

termen de 15 zile de la primirea prezentei nu veți achida debitul în valoare de 

1.096.261,70 lei vom introduce cerere privind ordonanța de plată la instanța 

compententă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță în conformitate cu 

titlul  9 din Codul de Procedură Civilă, prezenta somație constituind piesă la dosar în 

această procedură. Eu vin și fac un apel la conștiința dumneavoastră pentru a nu fi 

nevoit să ajungem în această situație de a plăti și majorări de întârziere și penalități 

conform contractului încheiat de Colegiul Auto Traian Vuia cu această societate 

propun un amendament, ca la art. 2 al acestui proiect de hotărâre, la lit. B, pct. 5, din 

suma de 4 milioane de lei să se aloce cel puțin suma necesară achitării acestei facturi 

restante. E vorba de suma de 1.096.261,70 lei. Totodată, țin să vă reamintesc că deja 

suntem în faza în care puteam semna în orice moment contractul pentru reabilitarea 

locurilor de joacă existente în patrimoniul UAT Focșani, Este obiectivul de investiție 

înscris la lit. C, alin. 3 și dacă erați ieri în sală, doamna viceprimar Alexandra Tătaru a 

fost în sală și cu domnul consilier Bîrsan, la comisia tehnică de urbanism și amenajare 

a teritoriului, când un membru al comisiei ne-a reamintit, chiar ne-a întrenat, când vom 

începe lucrările de amenajare a locurilor de joacă din municipiul Focșani, mai ales că 

a dat un exempluclar, ceea ce se întâmplă și ceea ce își doresc cetățenii este să avem 

aceste locuri de joacă și spuneam că acolo unde nu mai sunt locurile de joacă, de faptul 

doar spațiile au rămas, ele s-au deteriorat în timp, părinții vin cu pături, pun pături pe 

jos și se joacă cu copiii în mizerie. Măcar atâta lucru vă rog să înțelegeți că n-o fac nici 

pentru mine, nici pentru dumneavoastră, o facem pentru copiii noștri. Dacă nici măcar 

atât lucru nu conștientizați, că acest proiect este de maxim interes pentru cetățenii 

municipiului Focșani, eu propun amendament și pentru lit. C, alin. 3 să se aloce suma 

de 2987,85 mii lei, pentru a putea semna contractul și a demara lucrările la aceste 12 

locuri de joacă din patrimoniul municipiului Focșani. Vă mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Nițu. Se înscrisese la cuvânt, Numai o clipă.” 

Domnul consilier Radu Nițu „Da. Mulțumesc doamna președință și vă rog să 

aveți răbdare nu numai cu mine” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Cum să nu. Vă rog” 

Domnul consilier Radu Nițu „ cu toată lumea. Aș vrea să spun de la început că 

acest proiect cred că a fost pus pe ordinea de zi de cel puțin 5 ori până acum.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „De 7 ori.” 

Domnul consilier Radu Nițu „E un proiect de importanță pentru comunitatea 

noastră și aș vrea să vă zic că cine nu votează să fie la ... nu, haideți domnu ...  să fie 

tras în solidar la răspundere pentru ceea ce a spus și domnul primar mai acum și în 

comisie pentru că aceste lucrări sunt în derulare și spre finalizare, oamenii își vor banii, 

timpul permite afară să facem aceste lucrări și noi ne opunem din diferite motive. Eu 

aș propune doamna președintă și doamna secretar, consilierii PNL au încălcat de mai 

multe ori legile actuale.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Dnule Nițu nu sunteți 

în măsură să faceți dumneavoastră acuzații că nu sunteți secretar și nici...” 

Domnul consilier Radu Nițu „să studiem și să declanșăm referendum privind 

consiliul local pentru că dumneavoastră...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Vă rog domnule 

consilier Macovei. Vă rog. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George „Da. Mulțumesc doamna 

președintă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule Nițu vă chem 

la ordine să știți” 

Domnul consilier Radu Nițu „am voce să știți” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Macovei. Vă 

rog.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George „Mulțumesc domnului Nițu. 

Mulțumesc doamna președintă. După cum mai țineți minte domnule Nițu am discutat 

în comisie mai multe și anume nu este vorba de a nu vota aceste proiecte, ci am spus 

în comisiile de specialitate că pentru aceste proiecte avem un alt tip de viziune și 

anume: am considerat că este necesar să încercăm” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule Nițu abțineți-

vă, vă rog” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George „să luăm acești banii de la Compania 

Națională de Investiții și spuneam tot în comisie, dacă ați fost prezent și ați fost ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule Nițu vă rog 

să vă abțineți. Vorbește colegul dumneavoastră Liviu Macovei – consilier. 

Dumneavoastră ați vorbit mai devreme, vă dau cuvântul din nou dacă doriți.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George „avem informații contradictorii și 

propunerea mea a fost către domnul primar și către domnii consilieri să nu mai avem 

un conflict pe acest proiect și să găsim o soluție consensuală, astfel încât să ajungem 

la un numitor comun și anume să discutăm cu cei de la Compania Națională de 

Investiții și dacă găsim o soluție să o abordăm pe cea mai corectă sau cea mai bună.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule Nițu” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George „Domnule Nițu vă rog frumos...„ 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Doamna președintă, vreau să mă înscriu și 

eu la cuvânt” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „O clipă că era și domnul 

Bîrsan înaintea dumneavoastră. Vă dau imediat cuvântul” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Nicio problemă. Aștept.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Mulțumesc” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George „dacă vă uitați, deci acest proiect a 

fost introdus de peste 7 ori. Este în forma inițială propus de domnul primar și din el s-

au votat foarte multe lucruri. Într-adevăr mai sunt aceste patru sau cinci proiecte care 

încă nu s-au votat și le discutăm astăzi. Cred că am avut bunăvoința să le citim, să le 

studiem și să ajungem la o concluzie și ca atare, uitați și astăzi am făcut un amendament 

tot în ideea de a înainta aceste proiecte pentru comunitataea în care noi trăim. Vă 

mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Bîrsan, vă rog” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „mulțumesc doamna viceprimar. Îmi pare rău, 

îl contrazic un pic pe domnul primar, sper să nu se supere, referitor la sala de sport 

funcțională este a copiilor noștri, nu, nu este a copiilor noștri, este a Grupului Școlar 
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Auto din municipiul Focșani. Cum a stat atâta și atâta timp  de zile, putem să mai 

așteptăm un pic cum spunea și colegul meu, domnul Macovei, până lămurim 

problemele, dacă observați, mare parte din sume au fost alocate, pe măsură ce ne 

lămurim și lucrurile devin mai clare, o să le votăm probabil și pe acestea. Referitor la 

adresa  care ne-a fost distribuită la mapă cu această societate, cu această factură, 

remarc, în mod deosebit,  că pe această factură sunt întradevăr trei situații de plată din 

data de, din decembrie 2019, factura are scadență în martie 2021. Păi dacă această 

societate comercială a avut posibilitatea sau a dorit să aștepte până să emită această 

factură un an și ceva, un an și jumătate aproape, care e problema dacă mai așteaptă o 

lună, două, până aprobăm bugetul municipiului Focșani, lămurim iarăși problema și 

toate vor intra în linie dreaptă. De ce acum, acum, acum. Deci repet” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „o lună, două, ajungem la jumătatea 

anului. Vă bateți joc...” 

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

v-ați înscris la cuvânt. Dacă vă înscrieți o să vă dau cuvântul. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „deci este din decembrie 2019. Factura este 

din martie.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „contractul 

este din 2019” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „situațiile de plată, ce avem noi aici sunt 

situații de plată” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aferente 

contractului. Citiți cu atenție. Sunt situații de plată din decembrie 2020, ianuarie 2021 

aferente contractului.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „da, domnule primar, corect. Dar de ce a 

trebuit să aștepte atât până acum, putea să emită factura mult mai devreme. Noi vrem 

mari semne de întrebare. Ideea este că le vom discuta, le vom clarifica și vom lua o 

hotărâre împreună.” 

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

rog, că v-ați înscris la cuvânt.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „mulțumesc, doamna președintă.  E noaptea 

minții ce se întâmplă aici. C.N.I. nu are bani, dumneavoastră știți foarte bine, v-a 

explicat și domnul primar că C.N.I.-ul nu are bani” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Nedelcu 

vorbiți la subiect.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai „da, vorbesc la subiect.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „C.N.I.-ul are câți bani 

doriți dumneavoastră pentru lucrări” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „sunt exact la subiect și vă rog să nu mă mai 

întrerupeți. Eu îmi spun părerea mea, dumneavoastră spuneți minciunile 

dumneavoastră, eu spun doar adevărul”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „iar domnul primar aici 

de față, care este și inițiatorul proiectului face drumuri la București la C.N.I. doar 

pentru a se plimba la București. Cei de la Compania Națională de Investiții ca să vă 

răspund așteaptă studiile de fezabilitate, documentațiile tehnico-economice, toate 

studiile le așteaptă să le aducă domnul primar, sau în speță cei din departamentul de 
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specialitate de la investiții. Atât timp cât dumnealui nu le aduce să știți că banii merg 

către alte localități din țară care fac acest lucru și se îngrijesc de cetățenii dumnealor. 

Așadar îi urăm domnului primar să meargă cât mai rapid la Compania Națională de 

Investiții pentru a putea purcede la aceste proiecte să le poată și implementa în orașul 

Focșani nu doar să facem drumuri pe banii focșănenilor că delegațiile acelea știți, sunt 

pe banii focșănenilor. Haideți vă rog să supunem la vot amendamentele.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „vedeți că m-ați întrerupt, alo.” 

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

primar”. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Stați așa domnule primar, stați o secundă. 

M-ați întrerupt, v-am lăsat să vorbiți, nu v-am întrerupt și acum dumneavoastră mă 

săriți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Bogdan 

adu dosarele cu adresele de înaintare. Domnul consilier, domnișoara viceprimar. Eu 

știu că politica P.N.L.-ului este doar de a dezinforma cetățenii, dar eu vă 

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

punctual pe acest proiect pe care l-ați inițiat. Fără acuzații că vă iau cuvântul.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Foarte 

punctual. M-ați acuzat și trebuie să răspund.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „așa și este. Dumnealui 

știe mai bine. Deci domnule Nițu nu v-ați înscris la cuvânt. Supunem la vot 

amendamentul domnului consilier Zîrnă, vă rog. ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Auleu, stați așa puțin.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Dați-mi 

voie să răspund. Dați-mi voie să vorbesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Cine este pentru? Cine 

este pentru la amendamentul  domnului consilier Zîrnă?””  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 
„domnișoara viceprimar vă aduc la cunoștință că sunteți obligată să îmi dați cuvântul 

în calitate de inițiator” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „v-am dat o dată 

cuvântul” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă nu, 

retrag proiectul” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „foarte bine, este dreptul 

dumneavoastră” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă nu-

mi dați voie să vorbesc retrag proiectul.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „foarte bine. Nu ne 

amenințați pe noi, amenințati focșănenii dumneavoastră” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Am fost la 

C.N.I. și nu am fost degeaba așa cum dumneavoastră considerați” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „deci nu trebuie să țipați. 

Dacă țipați să știți că vă opresc microfonul.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „asta încă o 

dată dă dovadă de o proastră creștere a dumneavoastră” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Cine este pentru încă o 

dată la amendamentul domnului consilier Zîrnă? Cine se abține?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „si ăsta este 

respectul pe care dumneavoastră îl aveți față de focșănenii   ... și vă rog frumos să nu 

mă întrerupeți” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Cine se abține? Dacă 

este cineva împotrivă? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „alo. Nu suntem de acord cu așa ceva.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Domnilor 

consilieri” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „deci proiectul 

domnului. În online vă rog domnule Nistoroiu.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă rog să 

înțelegeți ” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „lăsați domnule primarul să 

vorbească.” 

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

Domnule Nedelcu?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ăsta este 

respectul pe care îl oferă PNL” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „domnule nu se înțelege nimic” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu e votat 

în primul rând 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai sunteți lipsită de bun simț, nu vă pot 

răspunde.” 

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

Domnul consilier Nedelcu Mihai „sunteți lipsită de bun simț, lăsați primarul 

să vorbească”  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „nu se înțelege nimic” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă nu-

mi dați cuvântul  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „proiectul, 

amendamentul” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „retrag 

proiectul de pe ordinea de zi” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „trebuia să-l retrageți 

înainte. ” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „îl retrag, 

în totalitate. Retrag proiectul” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu Amendamentul 

domnului. Îl puteati retrage de pe ordinea de zi înaintea trecerii la vot a 

amendamentelor. 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „domnule, nici nu s-a votat. Nu se 

înțelege nimic” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Astea sunt 

dosarele care le-am dus la C.N.I.Da? Citi-ți-le. Astea sunt adresele ” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Amendamentul... Vă 

rog. Vă faceți de râs.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Domnule primar, haideți să nu facem circ.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Astea sunt 

duse la C.N.I. ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „nu știu să citească, domnul primar” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ce aveți domnule 

primar?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Asta este 

munca aparatului de specialitate” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „eu îl felicit pe domnul primar” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule primar, nu mai 

mințiți că știți foarte bine. Dacă nu vă calmați vă poftesc afară. 

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

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Da, cum ați auzi, pentru 

că disturbați”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai „extraordinar, nu vă e rușine doamna 

președintă. Șșapte ani de aacasă unde sunt?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „disturbați desfășurarea 

unei ședințe de consiliu local și încălcați regulamentul de organizare și funcționare. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „alo, autogara...vă lipsesc unde-s cei șapte 

ani de acasă” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Deci amendamentul 

domnului Zîrnă a trecut cu 12 voturi pentru” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta-Carmen  

Ghiuță:„a fost retras” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Dați-mi 

voie să iau cuvântul domnișoara viceprimar” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „un proiect se retrage 

înainte de a fi supus la vot discuțiilor și amendamentelor. Mulțumesc.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta-Carmen  

Ghiuță:„a fost retras” 

 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Deci 12 voturi pentru 

amendamentul domnului Zîrnă și 9 abțineri. Supunem la vot amendamentul domnului 

primar. Cine este pentru? Cine se abține? Dacă este cineva împotrivă? 

Domnul consilier GheocaCorneliu-Dumitru „abținere” 

 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „și în online vă rog 

domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „să știți că sunteți lipsită de bun simț și asta 

o să vă cauzeze dumneavoastră domnișoară. De ce nu lăsași primarul să vorbească.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Ungureanu”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „retrag 

proiectul de pe ordinea de zi, degeaba îl votați.” 
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Domnul consilier Nedelcu Mihai „Domnule primar, retrageți proiectul. Până 

când cetățenii n-o să vină peste dumneavoastră n-o să vă liniștiți 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Ungureanu, vă 

rog. Vă rog să-i opriți microfonul domnului Nedelcu.”  

Domnul consilier Ungureanu Daniel „domnișoara președintă vreau să...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „nu este posibil să faci așa ceva.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta-Carmen  

Ghiuță:„doamna președintă, art. 134 ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „trebuia retras înainte de 

a supune la vot amendamentul. Dacă îmi dați voie. Amendamentul domnului primar 

nu a trecut cu 12 abțineri și 9  voturi pentru”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai „proiectul a fost retras. Domnul primar a 

retras proiectul” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „supun proiectul în 

integralitatea lui ” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „retrag 

proiectul după ordinea de zi. E dreptul meu” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Proiectul trebuia retras 

înaintea discuțiilor” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Sunt 

inițiator, retrag proiectul. În orice moment îl pot retrage. Dacă nu-mi dați cuvântul 

retrag proiectul de pe ordinea de zi” 

Doamna președinte de ședință” Ana-Maria Dimitriu „ Dacă nu vă potoliți 

normal că n-o să vă pot da cuvântul  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Îmi dați 

cuvântul și-mi dați voie să spun ceea ce am de spus pentru că focșănenii trebuie să știe 

că mințiți cu nerușinare.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „vă rog să-i dați cuvântul domnului 

primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Trebuie să 

știe focșănenii că C.N.I-ul nu are bani nici măcar să treacă strada: C.N.I-ul are 200 de 

milioane.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Nu mai mințiți, vă rog.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Are 200 

de milioane în buget , are investiții în derulare de 1 miliard, 1.131.000.000 are investiții 

C.N.I-ul  ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule primar” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Ministerul 

Dezvoltării, Ministerul Lucrărilor Publice” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „da lăsați-l domnule să vorbească.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „au 200 de 

milioane, Mi-au spus oamenii de acolo. Nu au curaj să scrie acest lucru pentru că nu le 

dă voie P.N.L.-ul de la guvernare să scrie” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu vă este rușine. Vă 

rog frumos să părăsiți sala pentru că aveți un limbaj neadecvat, disturbați liniștea 

ședinței” 



33 
 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Vreau să 

spun lucrurilor pe nume și nu-mi dați voie. ” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „lăsați-l să vorbească.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Asta e 

politica P.N.L.-ului cu pumnul în gură. Vă e rușine de ceea ce face Guvernul vostru” 

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

privire la C.N.I. Vă rog să vă calmați. Domnle primar.  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Nu aveți 

bani nici să terminați proiectele începute. Aveți buget de 200 de milioane de euro” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule primar vreți o 

pauză?”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Nu vreau 

nicio pauză. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Bun atunci. Supunem 

la vot proiectul nr. 8 proiect de hotărâre privind ...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „domnule primar, retrageți proiectul și 

spuneți cetățenilor adevărul 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „domnule primar retrageți proiectul” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ retrageți proiectul domnule primar” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Proiectul nr. 8. Trecem 

la vot. Cine este pentru? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „domnule primar retrageți acum 

proiectul” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „votat cu amendamentul 

domnului consilier Zîrnă, mulțumesc.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta-Carmen  

Ghiuță:„proiectul de hotărâre a fost retras în baza art. 136 ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnul primar a spus 

că, domnul primar nu l-a mai retras pentru că a luat cuvântul, așa s-a exprimat 

dumnealui.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ grupul PSD a luat act că s-a retras proiectul, 

nu votează.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Cine se abține? Vă rog. 

Cine se abține” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta-Carmen 

Ghiuță:„deci proiectul de hotărâre a fost retras doamna președinte  ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Dacă e cineva 

împotrivă? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ grupul PSD a luat act că proiectul a fost s- 

retras. Fiți atentă.” 

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

Domnule Nistoroiu ?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „lăsați-i 

doamnă să vorbească” 

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

Domnul consilier Ungureanu Daniel „am luat act că s-a retras proiectul” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Nu s-a retras. V-am 

întrebat cum votați acum.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „nu putem să votăm un lucru care este retras” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „doamna președinte vă rog să repetați” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Este proiectul 8 supus 

la vot cu amendamentul domnului consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ nu este niciun proiect, este retras.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog frumos să votați. 

Domnule Nedelcu” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „este retras proiectul, nu avem ce să votăm.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Nu este retras, tocmai 

ce a spus domnul primar. Vă rog abțineți-vă de la comentarii și fiți atent la ședință.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „N-am spus 

acest lucru că retrag proiectul” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ Dumneavoastră habar nu aveți să conduceți 

o ședință” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Nu mi-ați 

dat voie să vorbesc, m-ați invitat și afară din sală. Să vă fie rușine.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „sunt lipsiți de bun simț” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Ăsta este 

comportamentul față de cetățenii municipiului Focșani care v-au votat.” 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctulnr. 8 a fost adoptat cu 12 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 61 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Trecem, la proiectul nr. 

” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „ Doamna președintă nu treceți la 

proiectul următor. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ Doamna secretar  consemnați că nu a fost 

valabil votul.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule primar, încă 

o dată vă invit să părăsiți sala pentru că aveți un comportament nedemn de solemnitatea 

ședințelor de consiliu local. Vă rog frumos să ieșiți afară. Vă rog frumos, conform 

regulamentului de organizare și funcționare  a consiliului local să părăsiți  sala. Acum. 

Sunt președinte. Dacă doriți să rămâneți faceți liniște, dacă nu  puteți ieșiți afară și 

luați-vă gura de apă. 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Sunt ales 

de cetățenii municipiului Focșani. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Puteți să nu fiți prezent 

la ședință.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Am tot 

dreptul din lume. Potrivit Codului administrativ am dreptul să vorbesc   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Vorbiți ceea ce trebuie.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și să 

prezint cetățenilor ceea ce este de spus. Nu mai mințiți, nu mai mințiți. Mințiți cu 

nerușinare. ” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Vă faceți de râs să știți 

domnule primar cu atitudinea asta.  Vă faceți de râs. Vă vede un oraș întreg, păcat” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „dumneavoastră vă faceți de râs, domnișoară. 

Sunteți o habarnistă” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Nu știu 

care se face de râs. Vă vede un oraș întreg că mă dați afară. Cel care am fost trimis de  

focșăneni să le reprezint interesele. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „proiectul nr. 9. Sunt 21 

de consilieri  care au fost trimiși aici tot datorită focșănenilor, așa că sunteți în 

minoritate 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Lăsați că 

nu au primit atâtea voturi câte am primit eu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Așa că vă rog frumos 

să vă abțineți de la comentarii. Trecem la proiectul nr. 9 proiect de hotărâre privind 

modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 41/2021 pentru aprobarea utilizării, în anul 

2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent. Dacă sunt discuții vă rog. Da, domnule consilier Iorga.” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu „domnule primar, cu toată stima, 

stimați consilieri de la P.S.D., în semn de protest pentru modul abuziv, dictatorial și 

ilegal cu care sunt susținute ședințele Vă anunț că mă retrag și părăsesc sala de ședințe. 

Să vă fie rușine. Un partid de nimic.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Aveți discuții la proiect, 

vă rog. Mai sunt și alte discuții la proiect. Mulțumim, la revedere. 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu „ați adus țara la sapă de lemn.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Vă rugăm să părăsiți 

sala, că asta ați spus că faceți. Mulțumesc. La proiectul nr. 9 dacă mai sunt discuții.” 

Domnul consilier local Ungureanu Daniel„ vreau și eu să iau cuvântul” 

Domnul consilier local Nedelcu Mihai „vor fi discuții la următoarea ședință. 

Și eu părăsesc ședința. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă supun la vot 

proiectul nr. 9” 

Domnul consilier local Ungureanu Daniel „am și eu o întrebare doamna 

președintă” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Dacă este cineva 

pentru ? 

Domnul consilier local Ungureanu Daniel „doamna președinte, m-am înscris 

la cuvânt vă rog” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Da, da, da, imediat. 

Dacă este cineva pentru? Da, spunem cvorumul. Pentru că grupul P.S.D. a părăsit sala 

și probabil, colegii din online încă văd că au rămas prezenți” 

Domnul consilier local Nedelcu Mihai „colegii din online vă spun să vă fie 

rușine, nu aveți pic de bun simț și părăsim și noi ședința online.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog să facem un pic 

prezența. Grupul P.N.L. U.S.R. P.L.U.S. este prezent atât în sală cât și online. Grupul 

P.S.D. au mai rămas prezenți în online domnul consilier Nedelcu, domnul Ungureanu 

și domnul Nistoroiu, iar în sală domnule Gongu, rămâneți?” 
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Domnul consilier local Nedelcu Mihai „ați auzit domnișoară, să vă fie rușine. 

Sunteți incalificabili.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu rămâne nici domnul 

Gongu. Așadar avem cvorum. Proiectul nr. 9 îl supunem la vot. Cine este pentru?” 

Domnul consilier local Ungureanu Daniel „doamna președinte, m-am înscris 

la cuvânt și nu mi-ați dat cuvântul.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog.” 

Domnul consilier local Ungureanu Daniel „vreau să o întreb pe doamna 

secretar dacă proiectul nr. 8 a fost votat.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta-Carmen  

Ghiuță:„nu am înțeles” 

Domnul consilier local Ungureanu Daniel „proiectul nr. 9 a fost retras de 

domnul primar sau...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta-Carmen  

Ghiuță:„din punctul meu de vedere a fost retras.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „din punctul dumneaei 

de vedere. OK. Cine se abține la proiectul nr. 9? În online a părăsit și domnul Nedelcu, 

să luăm act de acest lucru. Domnule Gheoca?” 

Domnul consilier local Ungureanu Daniel „da. O să părăsesc și eu...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, domnule 

Ungureanu. Am luat act.” 

Domnul consilier local Ungureanu Daniel „bine, mulțumsc frumos.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Gheoca? 

Suntem la proiectul nr. 9. Domnule Nistoroiu? Domnule Gheoca? Sunt 11 abțineri și 

o neparticipare la vot a domnului Gheoca, proiectul a fost aprobat, nu a fost aprobat, 

scuzați-mă. Trecem la proiectul nr. 10 – modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 39/2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reablitare, 

modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, 

str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul Vrancea. Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt supun la vot. Cine este pentru acest proiect? Domnul Gheoca?” 

Domnul consilier local Gheoca „pentru. Mă auziți acum?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ da, mulțumesc, vă aud, 

pentru da ați spus. Proiectul a fost aprobat cu 12 voturi pentru” devenind hotărârea 

nr. 62 

„Proiectul nr. 11 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor 

pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările 

ulterioare. Dacă sunt discuții la acest proiect? Dacă nu sunt eu vreau să aduc câteva 

precizări și anume că acest proiect nu respectă Legea 101/2006 și anume legea 

salubrității care obligă operatorii să aibă tarife diferențiate pentru colectarea deșeurilor. 

Aduc la cunoștința focșănenilor că numărul salariaților TESA în cadrul CUP 

Salubritate s-a dublat începând cu anul 2019. Până în anul 2019 această societate avea 

un singur director, mai nou are trei, deci director general, director tehnic și director 

economic. Salariul în anul 2019 al directorului era de 8600 de lei, acum ajunge la 

14000 de lei.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „La subiect 

doamna președintă. Nu are nicio relevanță” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „trebuie focșănenii să 

știe că acest proiect se referă la CUP Salubritate” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu se 

referă la CUP Salubritate” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „pot lua cuvântul.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „faceți 

politică” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ Dacă îmi dați voie.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „numai 

dumneavoastră aveți voie să faceți politică. N-aveți dreptul să faceți așa ceva. Trebuie 

să vă referiți concret la” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule primar nu   v-

ați înscris la cuvânt” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ba da. Am 

dreptul oricând să vorbesc” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă vă înscrieți la 

cuvânt. Da, cum să nu.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu îmi dați 

cuvântul, nu mai vorbesc la cuvânt” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „peste 10000 lei au ca 

salariu ceilalți directori.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin „dar spuneți că 

P.N.L-ul a mărit prețul la motorină.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Indemnizațiile 

membrilor din consiliul de administrație au cresut cu 20%. Salariile în anul  pandemic 

2020 s-au mărit cu 10%.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „e normal” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „societatea este pe 

pierdere în momentul de față” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu este pe 

pierdere” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „achizițiile de utiliaje 

neperformante, fără nicio logică tehnică, dacă vă uitați la ce s-a achiziționat, în speță 

de exemplu trei tractoare cu prețul foarte mare, aproximativ 150000 de euro ele fiind 

pe piața liberă între 50000 și 70000 de euro. Și să nu uităm că la aceste trei tractoare, 

probabil că ne vom apuca de arat în curând municipiul Focșani” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu mergeți 

prin Focșani, doamnă? Nu v-ați intersectat. Poate dă vreunul peste  dumneavoastră” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „aceste tractoare” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Poate dă 

vreunul peste  dumneavoastră” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Este o amenințare? Este 

o amenințare publică.  Mulțumesc.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Nu, ca să 

vă dați seama cum funcționează” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Mulțumesc. Este foarte 

bine.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „probabil 

nu le vedeți pe stradă, de asta, poate vă loviți de vreunul” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „readuc în atenția 

focșănenilor că” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „poate vă 

loviți de vreunul dintre ele întâmplător” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „acestea sunt plătite din 

banii focșănenilor și la care s-au făcut rate pentru aceste trei tractoare și este bine să 

știe focșănenii aceste detalii legate de CUP Salubritate”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Dar 

spuneți vă rog frumos și la CUP SA că sunt 9 membri în consiliul de administrație 

cărora focșănenii le plătesc 180.000 de euro veniturile nesimțite, pe când la CUP 

Salubritate avem doar trei membri în consiliul de administrație cu salariul minim, iar 

la CUP Sa apă și canalizare au mărit, ca să aibă loc toți lipitorii de afișe și de la P.N.L. 

și de la P.S.D.” 

 

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

la comentarii de astfel” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „au mărit 

numărul membrilor în consiliul de administrație” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu așa” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „de la 7 la 

9 neținând cont de niciun fel de criteriu de selecție, doar pentru a pune niște lipitori de 

afișe care pentru o prezență doar de o singură dată pe lună într-un consiliu de 

administrație încasează frumoasa sumă de 8 mii și ceva de lei brut, însemnând 180000 

euro, bani care se regăsesc în facturile dumneavoastră” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu face obiectul acestei 

hotărâri” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ba da , 

face” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „și dumneavoastră 

sunteți inițiator la proiectul nr. 11 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ați făcut 

paralelă între CUP SA și CUP Salubritate. CUP Salubritate a redus toate cheltuielile și 

face servicii de calitate raportat la serviciile făcute de CUP SA care, pe lângă faptul că 

uneori ne dă apă de proastă calitate, ne umflă facturile, umflă facturile tuturor 

focșănenilor 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „luați atitudine că sunteți 

reprezentantul legal în această AGA” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunt dar 

nu am voie pentru că sunt reprezentantul legal minoritar domnișoară.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu vă mai lamentați. 

Luași atitudine că sunteți primar. Tocmai spuneați mai devreme.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunt 

minoritar și” 

Doamna președinte de ședință An -Maria Dimitriu „vă rog să supunem la vot 

acest proiect.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se fac 

înțelegeri politice la nivel USL, USL , PSD, PNL, dați-mi voie să vorbesc.„ 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Cine este pentru? 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se fac 

înțelegeri în defavoarea cetățenilor din municipiul Focșani.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu  „Dacă se abține 

cineva? Dacă este cineva împotrivă? Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Acolo se 

poate.  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cu 12 abțineri proiectul 

nu a fost aprobat.” 

 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Aici nu se 

poate pentru că facem curățenie nu numai în municipiul Focșani, facem curățenie în 

mai multe localități și această societate prestează servicii în foarte multe” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Gheoca cum 

votați?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru „mă abțin” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc. Cu 12 

voturi abținere da, abținere, proiectul nu a fost aprobat.  

Trecem la proiectul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea modelului 

legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu supun la vot. Cine este 

pentru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru „pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule 

Gheoca. Deci cu 12 voturi pentru proiectul a fost aprobat” devenind hotărârea nr.63  

„Și am rugămintea să trecem la celelalte proiecte pe care le-am lăsat un pic în 

așteptare și rog comisia de numărare și validare a voturilor, în speță pe domnul Zîrnă 

Cristian, Dumitru Victor și domnul Răduță să preia buletinele de vot. Imediat. O să 

păstrăm doar 12 calupuri. Putem să luăm o pauză cât votăm și revenim vă rog, aparatul 

tehnic. Mulțumsc frumos.” 

Lucrările ședinței se reiau după pauză. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul Dumitru și 

Răduță să împărțiți buletinele de vot consilierilor prezenți și să trecem la procedura de 

vot. Da, suntem și online. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „haideți” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da. Faceți prezența și...” 

Consilierii locali prezenți în sală votează prin intermediul buletinelor de vot. 
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Domnul consilier Dumiru Victor „doamna președintă, putem începe?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog. Dacă aveți 

procesele verbale gata, multumesc.” 

Domnul consilier Dumiru Victor „comisia de numărare a voturilor secret 

exprimate a procedat la verificarea și numărarea voturilor secret exprimate privind 

desemnarea a patru consilieri locali membri titulari și patru consilieri locali - membri 

supleanți în comisia tehnică pentru urbansim și amenajarea teritoriului a municipiului 

Focșani. Urmare a verificării s-au constatat următoarele. S-au repartizat 11 buletine de 

vot. Rezultatul este:  

Tătaru Alexandra: 11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule 

Dimitriu Ana-Maria - membru titular, ca și doamna Tătaru:  11 voturi  pentru, 0 

împotrivă, 0 nule 

domnul Bîrsan Costel - membru titular: 11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule  

Macovei Liviu-George - membru titular: 11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule  

Costea Ionel - membru suplent: 11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule 

Stroie Mirla - membru supleant: 11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule 

Dumitru Victor - membru supleant: 11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule 

Gheoca Corneliu Dumitru - membru supleant: 11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 

nule 

Gongu Emanuel - membru titular: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule  

Nistoroiu Alexandru - membru titular: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule 

Radu Nițu - membru titular: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule 

Mocanu George Cristinel - membru titular: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 

nule 

Nedelcu Cristina-Mirela - membru supleant: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 

nule 

Nedelcu Mihai - membru supleant: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule 

Iorga Marius Eusebiu - membru supleant: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule 

și Șelaru Aurel - membru supleant: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule 

consilier Dumitru. Voiam să supunem la vot proiectul nr. 3 proiectul de hotărâre 

privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcțiuonare a 

acesteia. 

Vă rog. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc, cu 12 

voturi. Nu mai este în online nici dl. Gheoca. Cu 11 voturi pentru proiectul a fost 

aprobat” devenind hotărârea nr. ”64. 

Domnul consilier Dumiru Victor „comisia de numărare a voturilor secret 

exprimate a procedat la verificarea și numărarea voturilor secret exprimate privind 

desemnarea a doi consilieri locali ce vor face parte din juriul aferent concursului public 

pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani. Urmare a 

verificării s-au constatat următoarele. S-au repartizat un număr de 11 buletine de vot. 

Rezultatul este:  

Dumitru Victor: 11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule 

Tătaru Alexandra:  11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule 

Ungureanu Daniel: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule 
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Mocanu George Cristinel: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule. Mulțumesc.” 

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

proiectul nr. 4 proiectul de hotărâre privind concesionarea... La 5, nu e nicio problemă, 

Supun la vot proiectul nr. 5, doamna secretar. Proiectul de hotărâre privind desemnarea 

a doi consilieri locali ce vor face parte din juriul aferent concursului public pentru 

amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani, aprobat prin HCL nr. 

115/2020. Cine este pentru? Mulțumesc,  proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru” 

devenind hotărârea nr.65” 

Domnul consilier Dumiru Victor „comisia de numărare a voturilor secret 

exprimate a procedat la verificarea și numărarea voturilor secret exprimate privind 

desemnarea a doi consilieri locali membri în comisia de evaluare a ofertelor depuse în 

vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 91 mp situat 

municipiul Focșani, bdul. București nr. 9. Urmare a verificării s-au constatat 

următoarele. S-au repartizat un număr de 11 buletine de vot. Rezultatul este:  

Zîrnă Cristian: 11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule 

Costea Ionel:  11 voturi  pentru, 0 împotrivă, 0 nule 

Radu Nițu: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule 

Gongu Emanuel: 0 voturi  pentru,  11 împotrivă, 0 nule. Mulțumesc.” 

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

proiectul nr. 4 proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a 

terenului în suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, bdul București nr. 9B, 

identificat prin număr cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în Cartea Funciară nr. 

65734, aparținând domeniului public al municipiului Focșani. Cine este pentru?  

proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru” devenind hotărârea nr.66 ” 

Am epuizat ordinea de zi, așadar închei ședința.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „mai este cel...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Care mai este domnule 

consilier? A fost votat înainte de pauză. Declar ședința închisă. La revedere.” 

 

 

       

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

                                                               Marta-Carmen Ghiuță 

 

 

 

 

                 ÎNTOCMIT,  
                                                                              Daniela Bobeică  pag. 1-19; 22-26 

                                                                              Andreea Nicoleta Panțușu pag. 19-22 

                                                                              Cristina Dăscălescu pag. 22-41 

 

 

 

 


