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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

PROCES VERBAL 

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 10.03.2021 

 

 

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

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

Municipiului Focșani, cu participarea online  a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

agricultură; 

 d-na Carmen Grosu – director, Direcția Economică; 

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 reprezentanți ai societăților comerciale care au încheiate contracte cu municipiul 

Focșani. 

 

 Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al 

municipiului: 

 

SECȚIUNEA I 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI 

– Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. 

Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă – PT8” din municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre 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 

 

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

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” 

S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 

de investiții „Reablitare, modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate 
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– Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul 

Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani pe anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

SECȚIUNEA a II-a 

 

1. Plângerea prealabilă formulată de Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 

georgian Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel de reanalizare și revocare a Hotărârii 

Consiliului local Focșani nr. 36/2021 privind stabilirea destinației birourilor situate 

în clădirea Primăriei municipiului Focșani din Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj 

I, camerele nr. 107, nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru organizarea cabinetelor 

viceprimarilor Municipiului Focșani în mandatul 2020-2024, înregistrată la Primăria 

municipiului Focșani sub nr. 22421/02.03.2021. 

 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 10 martie 2021. 

Vă aduc la cunoștință că această ședință a fost convocată prin Dispoziția d-lui 

Primar Cristi Valentin Misăilă nr. 217 din 04 martie 2021 ședință ce urmează să se 

desfășoară în format online. 

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

locali care participă la ședință prin intermediul aplicației zoom. 

Domnul Bîrsan Costel? Absent. 

Domnul Costea Ionel? Absent. 

Doamna Dimitriu Ana Maria? Absent. 

Doamna Drumea Alina Ramona? Absent. 

Domnul Dumitru Victor? Absent. 

Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru? Absent. 

Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gheoca 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? A depus ieri cerere, a anunțat că va absenta 

astăzi motivat.” 

Doamna Marcu Livia Silvia? Absent. 
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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? Absent. 

Domnul Nistoroiu Alexandru? 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: Domnul Tănase Neculai? Absent. 

Doamna Tătaru Alexandra? Absent. 

Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: Domnul Zîrnă Cristian? Absent. 

Constat că în sală este prezent d-nul Radu Nițu și în mediul online 7 domni 

consilieri locali, absenți consemnați fiind d-nii consilieri la care am făcut referire.” 

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

137, alin. 1 din Codul Administrativ, nefiind astăzi prezenți minim 10 domni 

consilieri, deci ședința nu este statutară pentru că nu are cvorumul legal. Vă...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă 

mulțumesc d-na secretar general al municipiului Focșani, d-nelor și d-nilor colegi, 

stimați invitați, încă o dată îmi dau seama că asupra Focșaniului s-a abătut un mare 

blestem, blestemul numit coaliția anti-Focșani, PNL-USR. Este de la începutul 

acestui mandat a doua ședință extraordinară la care refuză această coaliție să se 

prezinte și să-și exprime votul așa cum au fost ei împuterniciți de către dumneavoastră 

cei care i-ați votat. 

 Este cred că a 5-a încercare de a-i convinge pe acești reprezentanți, eu nu i-aș 

numi reprezentanți, i-aș numi politruci, veniți doar pentru a face jocuri de echipă, de 

gherilă împotriva focșănenilor. Faptul că astăzi nu s-au prezentat, faptul că au un 

coleg, care iată a ajuns Ministru Secretar de Stat și i-am urat succes, dar a demonstrat 

că nu știe deloc administrație și cu toate astea a ajuns acolo că nu mai contează ce 

cunoștințe deținem, ce, cine ne cunoaște și pe cine cunoaștem, așa se face politica la 

nivel de Guvern astăzi. Dar pe noi ne interesează la nivel de municipiul Focșani. 

Avem în sală văd reprezentanți ai mai multor societăți comerciale cu care Primăria 

municipiului Focșani are contracte încheiate, contracte în derulare, contracte care în 

această perioadă au fost suspendate și din cauza condițiilor meteo, dar și din cauze 

obiective, aceea că nu avem sumele necesare aprobate în buget pentru a continua 
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lucrările. Teoretic ar fi trebuit pe data de 15 martie să dăm ordinul de reîncepere a 

lucrărilor pe mai multe șantiere din municipiul Focșani și mă refer aici, Piațeta Teatru, 

Piațeta Milcov, str. Cpt. Crețu Florin, locurile de joacă, 14 locuri de joacă din 

municipiu, terenurile de sport din curtea Liceului cu Program Sportiv, str. Ion Basgan, 

Parcul Nicolae Bălcescu și multe alte investiții pe care le avem deocamdată în fază 

de contract. 

Din păcate domnii consilieri PNL-USR, coaliția anti-Focșani nu dorește 

altceva decât să blocheze toate aceste investiții fără să motiveze cu exactitate, dar 

presupun care este motivul dumnealor pentru că din surse am aflat că d-nul ex-

ministru al dezvoltării Ion Ștefan, zis Grindă, este supărat pe focșăneni că nu l-au ales 

Primar. Deasemeni doamnele viceprimar sunt supărate că nu le-am oferit nu știu ce 

birouri cu nu știu ce facilități, că nu au toaletă la birou și sunt obligate să utilizeze 

aceeași toaletă cu ceilalți colegi din Primăria municipiului Focșani. Dacă acestea sunt 

adevăratele motive pentru care dumnealor astăzi au refuzat, repet pentru a doua oară 

în decurs de nici 6 luni de la preluara mandatului stau și mă întreb ce se va întâmpla 

în acești 4 ani până la finalul mandatului. Poate că ar trebui dragi focșăneni, stimați 

invitați să luăm și noi atitudine pentru că așa nu se mai poate. Nu putem să așteptăm 

la nesfârșit până când vor domniile lor, să se gândească dacă mai facem ceva în 

Focșani sau dacă nu, mai aducem și bani de acasă pentru că avem, vreau să vă spun 

la mapă, le-am transmis și dumnealor, toate notificările care au venit din partea 

constructorilor prin care ne avertizează că dacă nu vom da ordinele de începere a 

lucrărilor vom fi acționați în instanță și în loc să plătim execuția lucrărilor vom plăti 

daune, interese și daune morale conform prevederilor contractuale și toate aceste plăți 

nu se vor face din altă parte decât din buzunarul fiecărui focșănean. 

Credeți-mă că am încercat toate formele de comunicare cu dumnealor, ieri am 

sunat personal pe fiecare consilier în parte din această coaliție anti-Focșani PNL-USR 

să-i invit la un dialog să discutăm despre aceste proiecte, dacă mai au nelămuriri cu 

toate că proiectele sunt aceleași de 5 ședințe, nu au venit, au spus că dacă le spune 

domnul președinte al organizației PNL municipale Tănase să vină, ei vin, dar d-nul 

Tănase este mult prea ocupat acum cu activitatea de Ministru Secretar de Stat și nici 

măcar nu ne-a răspuns la telefon, o fi aglomerat acolo, eu știu, la împărțit funcții, asta 

este, fac un apel pe această cale către președintele României Klaus Werner Iohannis, 

cel care deși ar trebui să fie apolitic a demonstrat-o în nenumărate rânduri că face 

politica PNL-ului, să intervină în regim de urgență la cel mai înalt nivel al acestui 

partid și a acestei coaliții de guvernământ și să decidă dacă Focșani mai face parte 

sau nu din România? Și dacă mai vrem să continuăm proiectele începute în municipiul 

Focșani atât din fonduri europene, cât și din fonduri de la bugetul de stau sau de la 

bugetul local. Am făcut o scrisoare deschisă și către d-nul Prim-mistru Cîțu, n-am 

primit nici un răspuns. Am avut un dialog și cu d-nul președinte al Camerei 

Deputaților Ludovic Orban, când au fost aici la Focșani, n-am primit nici un răspuns, 

s-ar părea că asta este politica, probabil se vrea ca Focșani să fie exclus din România, 

dar eu cred că focșănenii își vor aduce aminte că aici cândva s-au scris pagini de 

istorie și s-a pus temelia României Mari. Aștept cu nerăbdare un răspuns, nu din 

partea consilierilor, ci din partea focșănenilor, dacă vreți să continuăm așa?  

Vă mulțumesc.” 
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Domnul consilier Radu Nițu „vreau să spun și eu câteva cuvinte. În primul 

rând sunt foarte mâhnit pentru că am cea mai mare vechime în Consiliul Local și așa 

ceva de 4 mandate, așa ceva nu a fost niciodată în Consiliul Local. Vreau să vă spun 

că au fost majoritari PDL-ul cu PNL-ul și totuși proiectele pentru focșaneni se derulau 

corespunzător, fără nici o problemă. Au fost nume sonore în Consiliul Local, pot să 

dau mai multe nume, care spuneau, băi Nițule cum să nu votăm proiectele pentru 

Focșani? Nu știu, nu înțeleg, vă spun sincer nu înțeleg de ce nu vin la ședință, nu 

înțeleg de ce nu votează proiecte pentru focșăneni, timpul permite să se lucreze foarte 

bine afară și ca atare vă spun așa ceva...  

A fost invalidat proiectul de Prefectură, de-al lor, și noi așteptăm să vină la 

ședință, așteptăm să dăm drumu la treabă, este o stare care cred că nu are confort nici 

în Primăria municipiului Focșani, nici celor angajați aici și pe calea aceasta..., l-am 

cunoscut pe d-nul președinte al Consiliului Județean și președinte organizației PNL, 

d-nul Cătălin Toma, dânsul nu știu dacă mai are vreo putere sau dacă are putere. 

Haideți ... stăm la masa discuțiilor și să vedem care sunt problemele care îi 

nemulțumesc și care sunt problemele care trebuiesc rezolvate. Când or fi și doamnele 

viceprimar am să am niște cuvinte și pentru dumnealor pentru că nu se poate să fii... 

stai în Primărie și să fii la USR și să nu faci nimica sau la PNL și să iei bani de la 

Primărie, nu cred că se poate, nu știu... 

Am multe de spus când îi voi vedea și vă spun sincer plec cu un regret mare 

pentru activitatea care o au acești consilieri, care nu înțeleg... cred că nu înțeleg nimic, 

nu știu. Așa cum a zis și d-nul Primar aicea poate focșănenii și-au dat seama, își vor 

da seama că ceea ce fac și ce au făcut în ultimul an, adică nimic, nu poate continua 

așa. Am alte lucruri de spus, dar banuiesc când vor fi prezenți, am să le spun în față 

ca să înțeleagă, bănuiesc dacă vor înțelege ceva... 

Vă mulțumesc.” 

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

mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să mai ia cuvântul, din colegi, din invitați?”  

Reprezentant al unei societăți comerciale: „Da. Îmi cer scuze! Eu cred că o 

să-și revină cei de la PNL, USR. Păcat de oraș! Păcat de investițiile care sunt în curs 

și nu pot să se desfășoare. Nu suferă decât cetățenii orașului. Nu sunt din altă parte, 

sunt din orașul Focșani, cei care au fost aleși. USR, PNL, PSD sunt din acest oraș. Și 

nu suferă decât cetățenii. 

Eu am avut discuții cu unii cetățeni, unde am lucrarea, pe Crețu Florin. 

Domnule, ce facem? Păi așteptăm. N-avem ce să le spunem la oameni. 

Nu am luat niciun ban pe lucrarea pe care am făcut-o, până la ora asta. Și aș 

vrea să știu, un consilier local care nu se prezintă aici, dacă poate să cumpere o pâine 

fără bani? 

Am angajați. Oamenii trebuie să-i plătesc că fac treabă sau nu, stau în așteptare. 

Nu știu ce vom face. O să mai participăm în sala de ședințe. Când or să vină, sper să 

se îndrepte spre drumul cel bun, să se gândească că nu poate să meargă la infinit așa, 

să nu se prezinte. N-am mai întâlnit. Am mai participat la ședințe de Consiliu, că au 

fost contra, dar ca să nu te prezinți, mi se pare o chestie...” 

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

lașitate, domnul...” 
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Reprezentant al unei societăți comerciale: „Nu știu la ce s-au pus pe lista de 

consilieri dacă nu pot să participe. Stai acasă frate, lasă-l pe altul. Mai sunt alții la 

rând. Și domnii președinți care-i conduc, trebuie să se gândească la cetățenii orașului. 

Culoarea politică nu contează, că-i userist, penelist, pesedist. Oamenii sunt aceiași. 

Nu se schimbă. Mulțumesc!” 

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

mulțumesc și eu! Dacă mai dorește cineva să  ia cuvântul, dacă nu... Ședința este 

oricum transmisă live pe pagina de facebook a primăriei, pe pagina mea de facebook. 

Dacă mai dorește cineva să  ia cuvântul? Dacă nu, declar ședința închisă și vă 

mulțumesc! Vom face o nouă convocare, într-o nouă ședință extraordinară.  

Eu sunt foarte insistent și mă gândesc, că ar trebui să facem aceste convocări 

cât mai dese, poate... Eu știu? Dacă nu se prezintă, dizolvăm Consiliul Local și facem 

alegeri anticipate pentru a putea avea reprezentanți, care să ne reprezinte interesele. 

Indiferent de situație, suntem deschiși dialogului, dar concret, pe proiecte pentru 

Focșani, nu pentru interese personale sau de grup. 

Am spus-o răspicat și o voi spune întotdeauna. Nu cedez niciunui șantaj politic 

pentru a rezolva problemele personale ale unor lipitori de afișe sau ale unora care și-

au cumpărat scaune comode în Parlamentul României sau prin ministere, cu sume 

grele de bani. Probabil, asta este o strategie pe care eu n-o cunosc. Probabil unii s-au 

uitat în depozitele lor bancare și au văzut că s-au cam subțiat în urma a două campanii 

electorale. 

Și ce se gândesc ei? Să mai găsească niște soluții de completare, dar nu este 

problema noastră, a focșănenilor, ce au ei în cont. Probabil doar atât, să ne uităm că 

își incasează niște indemnizații de consilieri din banii publici, pe care cred eu, cu tărie, 

că nu-i merită.  

Dar, sper eu, ca toți cetățenii să înțeleagă că noi vrem să facem treabă, suntem 

pregătiți. Avem toate elementele necesare pentru a demara lucrările la șantierele 

începute  și a începe noi șantiere, noi proiecte, proiecte mari, frumoase, care vor aduce 

o îmbunătățire semnificativă  a gradului de confort în municipiu, atât în unitățile de 

învățământ, cât și în unitățile, în celelalte unități din municipiu, infrastructură rutieră, 

transportul public.  

Am spus, dacă și la pomană suntem proști și nu știm să luăm, să atragem acești 

bani, care ne vin de la Uniunea Europeană, înseamnă că degeaba mai suntem aici. 

Degeaba face domnul Ion Ștefan, zis Grindă, face aici reprezentații cu prim-ministrul, 

cu președintele Camerei Deputaților și ne promite marea cu sarea, că aduc bani, că 

fac, că dreg. Atât timp cât proiectele pentru care avem deja contracte de finanțare 

semnate cu Uniunea Europeană sunt blocate, dar văd că pe unii nu-i interesează. Ei 

încă sunt în campanie electorală. Nu înțeleg de ce, pentru că până în 2024, nu vom 

mai avea noi alegeri. Sau poate cine știe? Își doresc ei să mai facă vreo alegere pe 

undeva.  

Eu am spus-o foarte clar și în campanie. Mai multă muncă și mai puțină 

politică. Dar s-ar părea că mă obligă... 

Poftiți! Bună ziua! 
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Mă obligă să fac ceea ce nu-mi place, să fac politică, în loc să fac administrație, 

la care zic eu, că mă pricep foarte bine și să facem lucruri bune pentru Focșani. 

Din păcate, s-ar părea că unii au venit aici, în miniparlamentul municipiului,  

doar pentru a bloca și a distruge. Vă mulțumesc!” 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERALAL 

                               MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                      Marta Carmen Ghiuță 

 

 

 

             ÎNTOCMIT, 

         Daniela Bobeică pag. 1-5 

         Ramona Marinică pag. 5-7 

 


