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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL  

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

10.05.2021 

 

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

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

cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciu Administraţie publică locală, agricultură; 

 d-na Grosu Carmen – director executiv Direcţia economică; 

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

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

publicitate; 

 d-nul Bogdan Bratu – director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor; 

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciu investiții; 

 d-nul Adrian Imireanu – șef serviciu proiecte; 

 d-nul George Păduraru Coban –arhitect șef;  

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

 d-na Diana Cotea – șef birou agricultură; 

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

 d-nul Traian Negulescu – director executiv Direcția Relații Interne și 

Internaționale; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Iulian Alexandru – șef serviciu impozite și taxe locale; 

 d-nul Adrian Budescu – șef serviciu resurse umane; 

 D-nul Viorel Dumitru – administrator; 

 d-nul Drilia Ionuţ – director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia; 

 d-na Isac Oana – director Serviciul Public Creşe; 

 d-nul Dochioiu Costel – director DDSP; 

 d-nul Nelu Ioniță – șef serviciu ordine publică Poliţia Locală; 

 d-na Nina Deșliu – șef birou contabilitate Poliția Locală; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

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

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

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

 d-na Lucica Chiriac – director economic SC ENET SA; 

 d-na Aurica Enache – reprezentant ADI Salubritate; 
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 d-nul Statache Nicuşor - director PARKING Focșani S.A.; 

 d-na Mihaela Bratu – director DAS Focșani; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director CUP Salubritate SA Focșani; 

 d-nul Săndel Ghiuță – director SPCLEP Focșani; 

 d-nul Sorin Francu – director Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție proiect de hotărâre privind 

aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, 

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

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

economici faza Documentație Avizare Lucrări de Intervenție pentru obiectivul de 

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, și nr. 11 

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

aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin 

proiect, pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor 

de locuințe din municipiul Focșani” cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe 

anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului 

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

„Boovie 2021”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de 
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Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului 

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

asociației;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația 

Piețelor Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local Focșani 

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

datorate bugetului local, cu modificările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 410/2020 privind desemnarea a doi consilieri locali 

membri în comisia de jurizare a concursului public pentru pavoazarea cu ornamente 

luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii 

economici din municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

  

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 411/2020 privind constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al acestuia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială „Ion Basgan” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Tehnic „Ion Mincu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul 

Tehnologic „G. G. Longinescu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Național „Al. I. Cuza” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul 

Sportiv Școlar Focșani;    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 294/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Școala Gimnazială 

“Oana-Diana Renea” Focșani;  

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

municipiului Focșani nr. 297/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Școala Gimnazială 

“Alexandru Vlahuță” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

25. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 299/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Școala Gimnazială 

“Duiliu Zamfirescu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 301/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

local al municipiului Focșani în consiliul de administrație la  Colegiul Național 

„Unirea” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 303/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

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

„Gheorghe Tattarescu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 311/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului 

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

„Traian Vuia” Focșani;     

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

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

Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, 

Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian 

și Tătaru Alexandra 

 

30. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

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

Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, 

Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian 

și Tătaru Alexandra 

 

  SECȚIUNEA a II-a  

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

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

social pe luna martie 2021; 
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2. Cererea doamnei Vasile Dorina înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

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

ENET S.A. Focșani; 

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

”Eficacitatea asocierii în participațiune, concesionării și închirierii bunurilor din 

domeniul public și privat al Municipiului Focșani” 

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

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

împotriva  Hotărârii Consiliului local nr. 376/2020; 

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

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

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

 

       SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

  Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„bună ziua, începem, da? 

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

ședință ce se desfășoară astăzi 10.05.2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 515 din 04.05.2021, emisă de Primarul municipiului 

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

și online.  

 Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al domnilor consilierilor 

locali care participă la ședință. 

Domnul 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? D-na Drumea? Se pare că nu a intrat nici online.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „ba da, dumneaei se chinuiește să intre 

în online. Rog frumos colegii din aparatul tehnic, încă o dată să-i transmiteți datele 

link-ului pentru a se putea conecta. Mulțumesc”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„mai facem apelul o dată.” 

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?” 
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Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

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

Doamna consilier Tătaru Alexandra „Prezent”. 

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

Domnul consilier Ungureanu Daniel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  

Ghiuță:„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„constat că în sală sunt prezenți 14 consilieri locali municipali, iar în mediul online 7. 

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 ordinare a Consiliului Local din 

04.05.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal?” 

Dacă nu, supun la vot procesul verbal. Cine este „pentru”? În sală toată lumea 

este de acord? Doamna Mirela Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

Domnul Nistoroiu? Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„și domnul Nistoroiu a votat „pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru și eu, nu m-ați auzit.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„ cu 21 voturi „pentru” procesul verbal a fost aprobat. 

Rog a se consemna în continuare că până la acest moment toate procedurile 

impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, au fost începlinite, proiectele 

înscrise pe ordinea de astăzi sunt însoțite atât de rapoartele compartimentelor de 

specialitate, cât și de avizele comisiilor de specialitate, care v-au fost transmise prin 

poșta electronică. 

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

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

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

venit la ședința ordinară a Consiliului Local convocată prin Dispoziția nr. 

515/04.05.2021, pentru astăzi 10.05.2021, ora 11,00. Ne cerem scuze că am întârziat 

un pic, aș vrea dacă se poate să-i urăm La mulți ani colegei noastre d-na viceprimar 

Tătaru Alexandra, pentru că astăzi este ziua dumneaei, să fiți sănătoasă și să aveți o zi 

grozavă. Dacă îmi dați voie, aș vrea să întreb colegii dacă au anumite discuții 

referitoare la ordinea de zi? Vă rog domnule Primar.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă 

mulțumesc. În completarea ordinii de zi aș dori să propun un proiect de hotarâre cu 

privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Focșani nr. 462 din  28.11.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza 

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții 

Reabilitarea și modernizarea bloc situat în strada Măgura nr. 123, municipiul Focșani, 

județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare. Vă mulțumesc.” 

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

sunt discuții? Altele decât cele făcute anterior? 

Dacă îmi dați voie, aș avea o propunere și aș vrea să supunem la vot modificarea 

ordinei de zi și anume proiectul nr. 4 să meargă la finalul ordinei de zi, iar din cele 31 

de proiecte, practic va deveni 30. Da? Dacă mai sunt și alte discuții?” 

Domnul consilier Radu Nițu „da doamna președinte, aș vrea să vă întreb care 

este raționamentul pentru că proiectul nr. 4 cred că este cel mai important proiect al 

ordinii de zi ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „pentru că tocmai este 

foarte important, vrem să-l dezbatem întrutotul...” 

Domnul consilier Radu Nițu „să nu fim obosiți prea tare...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „poate dumneavoastră 

rezistați până atunci și să nu vi se facă foame.” 

Domnul consilier Radu Nițu „eu o să rezist. Doamnă nu vă luați de foamea 

mea, că eu am altă foame.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

supunem la vot suplimentarea ordinii de zi, dacă sunt colegii de acord pentru 

suplimentarea ordinei de zi? Din online, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

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

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul Iorga? Domnul 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

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

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru și eu, Iorga sunt.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule 

Iorga. Pentru suplimentarea ordinei de zi s-a întrunit numărul de voturi, toți colegii 

sunt de acord și aș vrea și modificarea ordinei de zi, deci proiectul nr. 4 să ajungă la 

finalul ordinei de zi. Dacă sunteți „pentru”? dacă se abține cineva din sală? Dacă sunt 

împotriviri? 

In online, doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna Stroie?” 
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Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

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

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul Iorga?  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „mă abțin.” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

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

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „așadar doar cu 5 

„abțineri” și 16 voturi „pentru” modificarea ordinei de zi a fost aprobată. 

Așadar o să am rugămintea să trecem la lucrările ședinței. 

 

  Se prezintă punctul 1 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuție proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor 

de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor 

publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a situațiilor 

financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2020; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

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

acest proiect? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este „pentru”? 

în sală toată lumea este de acord. 

In online, doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Iorga?  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu încă o dată?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „am ridicat mâna, pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „proiectul a fost aprobat 

cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 75 

 

  Se prezintă punctul 2 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 461/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

Documentație Avizare Lucrări de Intervenție pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare și modernizare Piațeta Teatru și Piațeta Milcovul”;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

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

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

In online, doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga?  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „am ridicat mâna, pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

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

asemenea proiectul nr. 2 a trecut cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 76 

 

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

modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, și nr. 11 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 510/28.11.2017 privind aprobarea actualizării 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru 

obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 

din municipiul Focșani” cu modificările și completările ulterioare;Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă 

mulțumesc d-na președinte, am de făcut câteva amendamente, dat fiind faptul că după 

cum probabil știți prețurile materialelor de construcții de la începutul acestui an au 
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crescut foarte mult, proiectantul, de faptul consultantul care a elaborat toată această 

documentație a venit cu modificări în acest sens, de aceea propun următoarele 

amendamente: se actualizează sumele înscrise la liniile 9.1.1 și 9.3.1 din anexele nr. 1, 

nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 astfel: 

1. bloc de locuințe din str. Unirea Principatelor nr. 15, bl. 15, localitatea Focșani, 

județul Vrancea, linia 9.1.1, valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv 

TVA 676.994,25 lei se actualizează la 688.390,26 lei. Linia 9.3.1 este eșalonarea 

investiției anul I - 676.994,25 lei se actualizează la 688.390,26 lei. 

2. bloc de locuințe din str. Revoluției nr. 11, bl. C3, localitatea Focșani, județul 

Vrancea, linia 9.1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 

621.444,20 lei se actualizează la 632.140,77 lei. Linia 9.3.1 eșalonare investiție 

anul I – 621.444,20 lei se actualizează la 632.140,77 lei. 

3. bloc de locuințe din B-dul Unirii nr. 46, bl. 46, sc. 1 localitatea Focșani, județul 

Vrancea, linia 9.1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 

1.530.709,83 lei se actualizează la 1.065.962,69 lei. Linia 9.3.1 eșalonarea 

investiției anul I – 1.530.709,83 lei se actualizează la 1.065.962,69 lei. 

4. bloc de locuințe din B-dul Unirii nr. 37, bl. 37 localitatea Focșani, județul 

Vrancea linia 9.1.1, valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 

1.359.594,54 lei se actualizează la 1.372.043,69 lei. Linia 9.3.1 eșalonarea 

investiției anul I – 1.359.594,54 lei se actualizează la 1.372.043,69 lei. 

5. bloc de locuințe din B-dul Unirii nr. 4, bl. B3, sc. 3, localitatea Focșani, județul 

Vrancea linia 9.1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 

1.595.376,02 lei se actualizează la 1.608.806,92 lei. Linia 9.3.1 eșalonarea 

investiției anul I – 1.595.376,02 lei se actualizează la 1.608.806,92 lei. 

6. bloc de locuințe din B-dul București nr. 9, bl. A1, sc. 1,2 și 3 localitatea Focșani, 

județul Vrancea linia 9.1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție inclusiv 

TVA 1.665.295,99 lei se actualizează la 1.679.202,91 lei. Linia 9.3.1 eșalonarea 

investiției anul I – 1.665.295,99 lei se actualizează la 1.679.202,91 lei. 

Vă mulțumesc. 

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

vă rog. Aceste amendamente domnule Primar nu au fost făcute în plenul ședinței 

comisiilor de specialitate, așadar nu cred că au putut fi urmărite întocmai cum le-ați 

citit dumneavoastră, deci nu ni le-a prezentat nimeni la comisia de specialitate...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „au fost 

depuse doamna președinte, au fost depuse la comisii...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nimeni nu ni le-a 

prezentat la ora 9,30 când ne-am întalnit pentru comisii...” 

Domnul Primar al municipiului Focșni Cristi Valentin Misăilă „au fost 

prezentate și în ședința de comisii de data trecută.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „așadar supunem la vot 

amendamentele domnului Primar. Cine este „pentru”? Dacă se „abține” cineva în sală? 

In online, doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „mă abțin”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga?  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

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

doamna secretar consemnați că amendamentele nu au fost aprobate cu 12 voturi 

„abținere” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu 

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian și 9 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru 

Aurel și Ungureanu Daniel, amendamentele nu au trecut. 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamna 

președinte dacă îmi permiteți?” 

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

Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „pentru a 

nu pune în pericol și a nu fi nevoit să refacem încă o dată acest proiect de hotărâre, 

având în vedere că în baza acestor indicatori tehnico economici vom scoate la licitație 

și vom risca dacă aprobăm în varianta neacceptată de dumneavoastră, riscăm să nu 

avem constructori înscriși la aceste licitații așa cum s-a întâmplat și pe aceste proiecte 

cu alte ocazii, eu prefer să retrag acest proiect de pe ordinea de zi și să discutăm încă 

o dată aceste amendamente...” 

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

domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„amendamentul nu a trecut, dar votul la final nu s-a aprobat. Deci în orice moment al 

ședinței pot să retrag. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, știu.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vreau să 

retrag proiectul.” 

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

acum?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „retrag 

proiectul de pe ordinea de zi, astfel încât să putem să-l discutăm să vedeți despre ce 

este vorba.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog să se consemneze 

că proiectul nr. 3, doamna secretar, a fost retras de către inițiator de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc.” 

 

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

aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate 

din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

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

rog. Dacă nu supun proiectul nr. 5 la vot, cine este „pentru”? Mulțumesc. 

In online, doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi 

permiteți.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „numai puțin să 

terminăm cu procedura de vot.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este vorba 

de un amendament pe care îl aveam de făcut la acest proiect. Este o solicitare din partea 

Colegiului Alexandru Ioan Cuza de suplimentarea numărului de burse, cu o bursă 

socială, atât pentru semetrul II, an școlar 2020-2021, cât și pentru semestrul I an școlar 

2021-2022. A fost discutat acest amendament.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, o să reiau 

amendamentul făcut de domnul Primar, cine este „pentru”, vă rog?  

In online, doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu? Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 
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Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

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

aprobat cu 21 voturi „pentru”.  

Supunem la vot proiectul în integralitatea sa, proiectul nr. 5. Cine este „pentru”? 

Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

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

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 77 

 

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

aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de 

coorganizator a Festivalului-Concurs de Book Trailere „Boovie 2021”; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

nu, să supunem la vot proiectul nr. 6, cine este „pentru”? 

În online doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „proiectul a fost aprobat 

cu 21 de voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 78 

 

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

documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat 

public a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea 

și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe 

întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a asociației; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

nu sunt, supun la vot proiectul cine este „pentru”? Dacă se „abține” cineva? 

În online doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „eu nu o să mă abțin și spun „pentru”. 

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

„abținere” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu 

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian și 9 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru 

Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul nu a fost aprobat. 

 



17 
 

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

modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la 

licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, 

începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

vrea să întreb dacă domnul director al Administrației Piețelor este prezent în sală? 

Sunteți, mulțumesc frumos. 

Vă rog. Dacă nu, supun la vot, cine este „pentru”? Cine se „abține”? 

În online doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

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

a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian și 9 voturi „pentru” a 

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

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

Ungureanu Daniel, proiectul nu a fost aprobat. 

 

  Se prezintă punctul 9 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local Focșani nr. 148/2020 privind 

acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor bugetare datorate bugetului 

local, cu modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

nu, supun la vot, cine este „pentru”? 

În online doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

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

proiectul nr. 9 cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 79 

 

  Se prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

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

nu, supun la vot proiect, cine este „pentru”? 

În online doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „proiectul a fost aprobat, 

cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 80 

 

  Se prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 

2021 și estimat pe următorii 2 ani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

nu, supun la vot proiectul, cine este „pentru”? 

În online doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

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

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 81 

 

  Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația Piețelor 

Focșani S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „aș avea și eu o întrebare 

pentru domnul director, că este în sală. Să ne spună, Consiliul de Administrație a 

Administrației Piețelor SA din cine este alcătuit, din câte persoane și ce indemnizație 

au membri acestui consiliu de administrație? Și cine este AGA la Piață, în momentul 

de față? Vă rog să dați un microfon domnului director.” 

Domnul director Vladimir Dușinschi „indemnizațiile nu le știu ... lucru, iar 

daca vreți vă pot furniza o listă cu membri Consiliului de Administrație.” 

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

acum pentru că este ședința publică și este bine să știe toți focșănenii, eu am întrebat 

public, nu am nevoie, eu știu cine sunt, dar aștept să spuneți dumneavoastră ca director. 

Interesant este că nu știți cu cât sunt renumerați acești membri ai Consiliului de 

Administrație la Piață în calitatea dumneavoastră de director.” 
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Domnul director Vladimir Dușinschi „sunt în momentul de față interimar.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „păi și asta, sunteți de 

vreo jumătate de an interimar, nu știți ce se întâmplă în ogradă?” 

Domnul director Vladimir Dușinschi „nu sunt de jumătate de an interimar, în 

momentul de față, aceste cifre nu le-am învățat, vă pot spune membri.” 

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

Domnul director Vladimir Dușinschi „Radu Ignat – președinte, doamna 

Crăciun, domnul Covrig, domnul Nica, domnul Guguianu, aceștia sunt membri 

Consiliului de Administrație.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „am înțeles. Poate vă 

uitați și asupra cheltuielilor pe care le aveți la Administrația Piețelor Focșani cu 

Consiliul de Administrație. Mulțumesc frumos domnule director.” 

Domnul director Vladimir Dușinschi „este și pe site publicată această 

informație, ca să vă pot completa.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cetățenii municipiului 

Focșani poate nu au timp să intre pe site-ul dumneavoastră, în ședința publică poate se 

uită mai mulți decât ar intra pe site și cred că nu este o problemă pentru că dumnealor 

acolo cât și dumneavoastră stați pe banii focșănenilor deci cred că nu este o problemă 

că ați spus public lucrul acesta. Mulțumesc frumos. 

Haideți să supunem proiectul nr. 12... da, vă rog domnule consilier Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „mulțumesc doamna președinte, dacă tot 

ați dialogat cu domnul director, aș dori să-l întreb, un plan de investiții pentru 

Administrația Piețelor nu am regăsit în proiectul atașat, așa cum la proiectul 10 la SC 

Transport Public, în proiectul de BVC pe care ni l-a atașat la mapă are acolo în ultima 

hârtie un plan de investiții pentru următorii 2 ani. Dacă puteți să-mi spuneți în 2 

cuvinte, 3, 4. Mulțumesc.” 

Domnul director Vladimir Dușinschi „constă în achiziții și dotări și reparații 

curente și întreținere.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „achiziții și dotări, ce anume mai concret?” 

Domnul director Vladimir Dușinschi „mai concret, m-ați întrebat în 2 cuvinte, 

o să vă detaliez. La achiziții și dotări este vorba de un pachet de .... și tot ceea ce ține 

de hardware a acestui pachet de software, adică logistica...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „o să rog colegii de la 

tehnic, dacă au un alt microfon, pentru că nu vă auziți domnule director, numai puțin. 

Mulțumesc.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „nu le-am regăsit în anexa despre care 

discutați dumneavoastră. Eu ma uit acum pe anexa 4, programul de investiții, dar nu le 

regăsesc așa cum mi le spuneți dumneavoastră acum.” 

Domnul director Vladimir Dușinschi „este un tabel exact cu specificarea, 

capitolul I, achiziții dotări, iar acolo sunt subpunctele ce prevăd acest capitol și face 

referire la pachet software pentru crearea de documente, baze de date și operare, 

computer de birou, container modular birou, computer portabil, toate aceste sunt în 

acest capitol de achiziții. Iar la capitolul II este trecut reparații curente și întreținere.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „mulțumesc.” 

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

la vot proiectul nr. 12, cine este „pentru”? 
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În online doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Cu 20 voturi „pentru”, și o neparticipare la vot proiectul a fost aprobat. 

Domnul consilier Marius Iorga „pe mine nu știu dacă m-ați auzit?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu v-am auzit, sunteți 

„pentru”? 

Domnul consilier Marius Iorga „pentru”. 

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

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 82 

Am rugămintea la aparatul de specialitate să ne ajute un pic pentru că vom face 

propunerile. În principiu erau tipărite buletinele de vot de la penultima sau 

antepenultima ședință de consiliu local, doar dacă mai sunt modificări eventual și chiar 

o să dorim să trecem la vot, dacă le aveți și tipărite. Facem propunerile, alegem comisia 

de numărare și validare a voturilor și după aceea vom trece la vot.” 

 

  Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 410/2020 

privind desemnarea a doi consilieri locali membri în comisia de jurizare a 

concursului public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a 

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

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

propuneri. Da, vă rog domnule consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „doamna viceprimar grupul PNL-USR PLUS 

propune pe doamna viceprimar Alexandra Tătaru și pe domnul consilier Nicolae 

Răduță.” 

Domnul consilier Radu Nițu „propun pe domnul consilier Ungureanu Daniel.” 

 

  Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 411/2020 
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privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani 

și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Da, vă rog domnule consilier Zîrnă.” 

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

consilier Nicolae Răduță.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe doamna consilier 

Nedelcu Cristina.” 

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

că la proiectul nr. 14 propunerea..., da vă rog.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „doamna viceprimar aș dori să fac o 

rectificare, am dori să-l înlocuim pe domnul Răduță cu doamna consilier Stroie.” 

 

  Se prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ion Basgan” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „propuneri vă rog. Da, 

domnule consilier vă rog.” 

Domnul consilier Radu Nițu „până se gândește domnul Zîrnă grupul PSD.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „numai puțin, nu v-am 

dat cuvântul domnule consilier. Domnule consilier Zîrnă. 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „domnule Nițu haideți să păstrăm o ordine.” 

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

consilier Zîrnă.” 

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

domnul consilier Nicolae Răduță.” 

 Domnul consilier Radu Nițu „propun pe domnul consilier Nistoroiu 

Alexandru.” 

 

Se prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu „propun pe doamna consilier Nedelcu Cristina, 

mă scuzați domnul consilier Nedelcu Mihai.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „ați furat startul domnul Nițu. Grupul PNL-

USR PLUS propune pe domnul consilier Nicolae Răduță.” 

 

  Se prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da domnule consilier 

Zîrnă.” 

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

doamna consilier Stroie.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „propuneri de la grupul 

PSD?” 

Domnul consilier Radu Nițu „propunem pe domnul consilier Ungureanu 

Daniel.” 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „propuneri? Da domnule 

consilier Zîrnă.” 

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

Nicolae Răduță.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier Iorga 

Marius.” 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Zîrnă. Propuneri?” 

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

Nicolae Răduță.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier Șelaru 

Aurel.” 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Zîrnă, vă rog.” 

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

Nicolae Răduță.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul Radu Nițu.” 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Da domnule consilier 

Zîrnă.” 

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

Nicolae Răduță.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „grupul PSD propune pe domnul Radu 

Nițu.” 

 

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

numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Zîrnă, vă rog propuneri.” 

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

Nicolae Răduță.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul Mocanu 

Georgian.” 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 294/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în 

consiliul de administrație la  Școala Gimnazială “Oana-Diana Renea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ propuneri domnule 

consilier Zîrnă?” 

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

Nicolae Răduță.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul Gongu 

Emanuel.” 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 297/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în 

consiliul de administrație la  Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Domnule consilier Zîrnă.” 

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

Nicolae Răduță.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „sigur nu ați greșit 

propunerile? Domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „haideți să o punem pe doamna viceprimar 

Alexandra Tătaru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „eu știam că nu ați fost 

foarte atent și era lângă dumneavoastră doamna viceprimar. Propuneri domnule 

consilier vă rog.” 
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Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe doamna consilier 

Nedelcu Cristina.” 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 299/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în 

consiliul de administrație la  Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „propuneri domnule 

consilier Zîrnă?” 

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

Nicolae Răduță.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul Mocanu 

Georgian.” 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 301/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în 

consiliul de administrație la  Colegiul Național „Unirea” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

consilier Zîrnă.” 

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

Nicolae Răduță.” 

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

rog.” 

Domnul consilier Radu Nițu „ da, avem, grupul PSD propune pe domnul Iorga 

Marius Eusebiu.” 

 

  Se prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 303/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în 

consiliul de administrație la  Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

domnule consilier Zîrnă.” 

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

viceprimar Ana Maria Dimitriu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă mulțumesc pentru 

propunere.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul Șelaru Aurel.” 

 

  Se prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 311/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în 
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consiliul de administrație la  Colegiul tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

domnule consilier Zîrnă.” 

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

viceprimar Alexandra Tătaru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, alte propuneri?” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier Gongu 

Emanuel.” 

 

  Se prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la 

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu 

Ana-Maria, Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian și Tătaru 

Alexandra 

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

domnule consilier Zîrnă.” 

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

consilier Costea Ionel.” 

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

sunt? Nu aveți domnule Nițu? Ok.” 

 

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

reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la 

Societatea PARKING Focșani S.A.; Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, 

Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian și Tătaru Alexandra 

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

consilier Zîrnă.” 

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

viceprimar Alexandra Tătaru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „alte propuneri mai sunt? 

Dacă nu mai sunt o să vă rog să ne ajutați cu buletinele de vot și aș vrea imediat să 

alegem și comisia de validare și numărare a voturilor. Dacă aveți propuneri vă rog. 

Domnule consilier Zîrnă.” 

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

subsemnatul Zîrnă Cristian și pe domnul Corneliu Gheoca.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă aveți propuneri și 

dumneavoastră domnule consilier.” 

Domnul consilier Radu Nițu „avem, propun pe domnul consilier Mocanu 

Georgian.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „o să vă rog, colegii din 

aparatul de specialitate, luăm o mică pauză până le tipăriți dacă mai sunt undeva 

modificări sau dacă nu le aveați pregătite și luăm o pauză până le semnăm, le ștampilăm 

și trecem la vot. O scurtă pauză, rog aparatul tehnic... mulțumesc.” 

 

PAUZĂ 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „am revenit la ședința 

ordinară. Vroiam doamna secretar să luați act că domnul consilier Șelaru a părăsit sala 

de consiliu și vreau să supunem la vot ...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „sunt online doamna președinte.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „a părăsit sala de ședințe 

și este în online. Să supunem la vot comisia de validare și numărare a voturilor formată 

din domnul consilier Zîrnă, domnul consilier Gheoca și domnul consilier Mocanu. 

Cine este „pentru”? 

În online doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Iorga? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Nedelcu? Domnul consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier  

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier  

Șelaru? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Drumea? Doamna consilier Drumea ne auziți?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

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

comisia de validare și numărare a voturilor s-a votat.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „doamna viceprimar aș dori să revenim puțin 

la vot pentru că domnul Șelaru a trecut în online și au fost tipărite 14 buletine de vot și 

am dori să reducem la 13 pentru că suntem fizic în sală 13 persoane. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „un calup de buletine de 

vot se va anula. Așadar vă rog comisia să luați act și să trecem la procedura de vot. 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în ordine nominală, strigăm și veniți la vot. 

Vă mulțumim.” 

PAUZĂ PENTRU A SE DESFĂȘURA PROCEDURA DE VOTARE 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „să înțeleg că s-a 

terminat procedura de vot, s-au numărat buletinele de către comisia de validare și 

numărare?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „da doamna președinte s-au numărat toate 

buletinele de vot și acum vă rugăm să validăm proiectele de hotărâre. Începem cu 

proiectul 13 doamna viceprimar.” 
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Se reia punctul 13 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 410/2020 privind 

desemnarea a doi consilieri locali membri în comisia de jurizare a concursului 

public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a 

spațiilor din incintă de către operatorii economici din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „puteți să-mi spuneți 

rezultatul votului vă rog?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au repartizat un număr de 14 buletine de vot rezultatul votului doamna 

Tătaru Alexandra 9 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”; domnul Răduță 

Nicolae  9 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”; domnul consilier 

Ungureanu Daniel 4 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” și 1 vot „nul”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „haideți să supunem la 

proiectul... da vă rog doamna secretar.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„o să vă rog frumos să nominalizați sau să anunțați faptul că prezenți în sală au fost 

doar 13 domni consilieri, s-au repartizat 14 buletine de vot, pentru că domnul Șelaru a 

plecat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „am spus înainte, știți 

atunci când am supus comisia.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„...pentru 14.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „a spus 1 vot „nul”.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „erau deja tipărite doamna.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„nu a fost repartizat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „este nul pentru că deja 

este tipărit.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„le-am dat către dumneavoastră, dumnealui a plecat, a trecut în online.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „nu este nul?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Nu este nul.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „l-am anulat.” 

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

anulat.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„s-au repartizat 13 buletine de vot. Da s-au întocmit 14, dar... la vot ați participat 13. 

Vă rog frumos, să știm la ce număr ne raportăm.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumim doamna 

secretar. Deci domnule consilier o să vă rog să fiți atent la celelalte proiecte. 

Supunem la vot proiectul nr. 13, cine este „pentru”? 

În online doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier  

Ungureanu? Domnul consilier Ungureanu din păcate văd că nu mai este prezent în 

online. Aș ruga doamna secretar dacă puteți să luați act, vă rog să consemnați. Vă 

mulțumesc.” 

Domnule consilier Șelaru? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cu 12 voturi „pentru”, 

nu 12, 14, 16 voturi „pentru”. 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „eu nu am auzit nimic, îmi cer scuze 

dacă puteți repeta.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, am supus la vot 

proiectul nr. 13 domnule consilier, dacă sunteți „pentru”, „împotrivă” sau dacă vă 

„abțineți”? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „mă abțin. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc. Așadar cu 

16 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gongu Emanuel, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu 

Nițu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian și 4 „abțineri” 

a doamnelor și domnilor consilieri Iorga Marius, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Șelaru Aurel proiectul a fost aprobat, de domnul Ungureanu s-a luat act că nu mai este 

în online, devenind hotărârea nr. 83 

 

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 411/2020 

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani 

și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

votului.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au repartizat un număr de 14 buletine vot, în sală au fost 13 consilieri 

locali prezenți și 1 vot nul: doamna Stroie Mirela 9 voturi „pentru”, 4 voturi 
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„împotrivă” și 1 nul. Deja procesele verbale le-am întocmit, vreți să le refacem? 

Haideți să le refacem așa cum doriți dumneavoastră și mergem mai departe.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cum poți 

să spui că ai repartizat 14 când au fost doar 13 consilieri care au participat la vot.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „s-au tipărit 14.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „a spus că s-au tipărit nu 

că s-au repartizat.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „a spus că 

s-au repartizat, așa a spus.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „rectific, s-au tipărit 14 și s-au repartizat 13 

buletine de vot.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „comisiei i s-au încredințat 14 buletine de 

vot din care 13 au fost utilizate și unul a fost anulat.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„în sală ați fost doar 13, o persoană a plecat, nu putem să să le adunăm la nule, trebuia 

de fapt să-l retragem, așa cum v-am rugat...am discutat cu domnul Zîrnă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă era deja tipărit... 

doamna secretar era deja tipărit, acela trebuie să se regăsească undeva, nu putem să-l 

aruncăm la coș. Este anulat. Este normal.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „deci haideți să mergem mai departe, doamna 

Stroie Mirela a acumulat 9 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și bineînțeles acel vot 

nul, neutilizat. Doamna Nedelcu Cristina Mirela 4 voturi „pentru”, 9 voturi 

„împotrivă” și 1 vot neutilizat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu uitați vă rog că acele 

buletine de vot au ștampila Consiliului Local și semnătura președintelui de ședință, 

deci acelea sunt voturi, buletine de vot anulate. 

Supunem la vot proiectul nr. 14, cine este „pentru”?” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD și dumneavoastră știți de ce, nu va 

mai vota aceste proiecte.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „spuneți, că nu știm de 

ce. Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „pentru”. 

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

consilier Macovei.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

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

înțeleg că și colegii din online, domnule Nițu  ați discutat cu dumnealor? Erau...” 

Domnule consilier Iorga!   

Domnule consilier Nedelcu! 

Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „După cum v-am spus, nu vom 

participa la vot. Mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Sunteți în 

online. Nu știu. Ceilalți colegi nu au răspuns.  

Domnule consilier Șelaru! Domnule consilier Ungureanu! Deci grupul PSD, să 

înțeleg că nu va mai participa la vot la celelalte proiecte de hotărâre.  

Deci cu 12 voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă 

Cristian proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 84 

 

Se reia punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificării, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine. S-au repartizat un nr. de 13 buletine de vot 

și un vot neutilizat.  

Și domnul Răduță Nicolae a acumulat 9 voturi ”pentru” , 4 voturi” împotrivă” 

și un vot neutilizat, adică nul.  

Domnul Nistoriu Alexandru are 4 voturi ”pentru”, 9 ”împotrivă” și un vot 

neutilizat, nul.” 

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

Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? 

 În continuare grupul PSD nu va participa la vot. Cu 12 voturi pentru ... Pardon! 

Doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 8 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu și Șelaru Aurel, proiectul a fost apobat devenind hotărârea nr. 85 

 

Se reia punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog, 

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificării, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot, o neparticipare la vot, după cum urmează: 

Domnul Nedelcu Mihai -  voturi ”pentru” 3, voturi împotrivă 10 și un vot nul, 

neutilizat. 

Domnul Răduță Nicolae – 10 voturi ”pentru”, 3 ”împotrivă” și un vot neutilizat, 

nul.” 

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

Supunem. Poftim? Supunem la vot proiectul nr. 16. Cine este pentru?”  

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Se subînțelege.” 

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

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

doamnelor consilier Drumea și Stroie! Domnule consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi” pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 8 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu și Șelaru Aurel, proiectul nr. 16 a trecut, devenind hotărârea nr. 86 

 

Se reia punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificării, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un vot neutilizat, după cum urmează: 

Doamna Stroie Mirela – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un vot neutilizat.  

Domnul Ungureanu Daniel – 4 ”pentru”, 9 ”împotrivă” și un vot neutilizat.” 

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

anulat.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Anulat. Da.” 

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

Menționați lucrul acesta.  

Am ștampila. Revin. Și semnătura președintelui de ședință. Așadar proiectul nr. 

17 îl supunem la vot. Cine este pentru? 
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În online, doamna consilier Drumea! ” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Mulțumesc! Cu 12 voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă 

Cristian și 8 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

Iorga Marius, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu și Șelaru Aurel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 87 
 

Se reia punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificării, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un vot neutilizat, buletine de vot: 

Domnul Răduță Nicolae – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un vot neutilizat, 

nul. 

Domnul Iorga Marius-Eusebiu – 4 voturi ”pentru”, 9 ”împotrivă” și un vot 

neutilizat, nul.” 

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

Supunem la vot proiectul nr. 18.  

Cine este pentru? 

Doamna consilier Drumea! ” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Mulțumesc! Cu 12 voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă 
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Cristian și 8 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

Iorga Marius, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu și Șelaru Aurel, proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea 

nr. 88 
 

Se reia punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un vot neutilizat, adică nul, și rezultatul este: 

Domnul Răduță Nicolae – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un buletin de vot 

nul. 

Domnul Șelaru Aurel  - 4 voturi ”pentru”, 9 împotrivă și un buletin de vot nul.” 

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

la vot proiectul nr. 19. Cine este pentru? 

Doamna consilier Drumea! ” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 8 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu și Șelaru Aurel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 89 

 

Se reia punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un buletin de vot neutilizat.” 
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Domnul Răduță Nicolae – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un buletin de vot 

neutilizat, nul. 

Domnul Radu Nițu  - 4 voturi ”pentru”, 9 ”împotrivă” și un buletin de vot 

neutilizat.” 

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

la vot proiectul nr. 20.  

Cine este pentru? Vă rog să votați, dragi colegi, proiectul nr. 20.” 

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

la vot proiectul nr. 20. Cine este pentru? 

În online, doamna consilier Drumea! ” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă 

Cristianși 8 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

Iorga Marius, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu și Șelaru Aurel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 90 
Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„9 neparticipări. A intrat și domnul Ungureanu.” 

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

frumos! 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

Iorga Marius, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel proiectul a fost aprobat.” 

 

Se reia punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un buletin de vot neutilizat, după cum urmează: 

Domnul Răduță Nicolae – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un buletin de vot 

neutilizat, nul. 

Domnul Radu Nițu  - 4 voturi ”pentru”, 9 ”împotrivă” și un  vot neutilizat, nul.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Supunem 

la vot proiectul nr. 21. Cine este pentru? 

În online, doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 91 

 

Se reia punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un buletin de vot neutilizat.” 

Domnul Răduță Nicolae – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un buletin de vot 

neutilizat, nul. 

Mocanu Georgoan Cristinel  - 4 voturi ”pentru”, 9 ”împotrivă” și un  vot 

neutilizat, nul.” 

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

la vot proiectul nr. 22. Cine este pentru? 

Doamna consilier Drumea! ” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Mulțumesc! Domnule consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 
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Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 22 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 92 

 

Se reia punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 294/2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Școala Gimnazială “Oana-Diana Renea” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un buletin de vot neutilizat și rezultatul votului este următorul: 

Domnul Răduță Nicolae – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un buletin de vot 

neutilizat, nul. 

Domnul Gongu Emanuel  - 4 voturi ”pentru”, 9 ”împotrivă” și un  vot neutilizat, 

nul.” 

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

la vot proiectul nr. 23. Cine este pentru? 

În online, doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 23 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 93 

 

Se reia punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 297/2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog, 

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un buletin de vot neutilizat și rezultatul votului este următorul:” 

Doamna viceprimar Tataru Alexandra – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un  

vot neutilizat, nul. 

Doamna Nedelcu Cristina   - 4 voturi ”pentru”, 9 ”împotrivă” și un  vot 

neutilizat, nul.” 

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

la vot proiectul nr. 24. Cine este pentru? 

În online, doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei! Cu 11 voturi... ne auziți, domnule consilier Macovei?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Este.” 

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

conectează. Domnule consilier Macovei, la proiectul 24.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 24 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 94 

 

Se reia punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 299/2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un buletin de vot neutilizat, rezultatul este următorul: 

Domnul Răduță Nicolae – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un vot neutilizat, 

nul. 
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Mocanu Georgian Cristinel  - 4 voturi ”pentru”, 9 ”împotrivă” și un  vot 

neutilizat, nul.” 

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

la vot proiectul nr. 25. Cine este pentru? 

În online, doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 25 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 95 

 

Se reia punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 301/2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Colegiul Național „Unirea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un buletin de vot neutilizat, rezultatul este următorul: 

Domnul Răduță Nicolae – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un vot neutilizat, 

nul 

Domnul Iorga Marius-Eusebiu – 4 voturi ”pentru”, 9 împotrivă și un vot 

neutilizat, nul.”  

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

Supunem la vot proiectul nr. 26. Cine este pentru? 

În online, doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 26 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 96 

 

Se reia punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 303/2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la  Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un buletin de vot neutilizat, după cum urmează: 

Dimitriu Ana-Maria - 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un vot neutilizat, nul. 

Șelaru Aurel  - 4 voturi ”pentru”, 9 împotrivă și un vot neutilizat, nul.”  

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

Supunem la vot proiectul nr. 27. Cine este pentru? Vă rog să consemnați, doamna 

Secretar, că s-a întors domnul consilier Șelaru. Mulțumesc! În online, doamna consilier 

Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 27 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 97 

Revine în sală, din online, domnul consilier Aurel Șelaru. 

 

Se reia punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 311/2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 
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administrație la  Colegiul tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

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

consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un  vot neutilizat, după cum urmează: 

Doamna viceprimar Tataru Alexandra – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un  

vot neutilizat. 

Gongu Emanuel - 4 voturi ”pentru”, 9 împotrivă și un vot neutilizat, nul. ” 

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

Supunem la vot proiectul nr. 28. Cine este pentru? Doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 28 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 98 

 

Se reia punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind reprezentarea 

Municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la Societatea 

Administrația Piețelor Focșani S.A.; Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-

Maria, Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian și Tătaru Alexandra. 

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

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un buletin de  vot neutilizat, după cum urmează: 

Costea Ionel – 10 voturi ”pentru”, 3 ”împotrivă” și un buletin de  vot neutilizat.” 

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

Supunem la vot proiectul nr. 29. Cine este pentru? În online,  doamna consilier 

Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 
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Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 29 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 99 

 

Se reia punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind reprezentarea 

Municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la Societatea 

PARKING Focșani S.A.; Inițiatori Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru 

Victor, Marcu Livia-Silvia, Zîrnă Cristian și Tătaru Alexandra. 

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

domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „În urma verificărilor, s-au constatat 

următoarele: 

S-au tipărit un număr de 14 buletine de vot. S-au repartizat un nr. de 13 buletine 

de vot și un  vot neutilizat, după cum urmează: 

Doamna viceprimar Tataru Alexandra – 9 voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un  

buletin de vot neutilizat. 

Vă mulțumesc!” 

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

Supunem la vot proiectul nr. 30. Cine este pentru? Doamna consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian  

și 9 neparticipări la vot a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 30 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 100 

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

dragi colegi, dacă-mi dați voie? Urmând  a fi votat proiectul nr. 4. Da? Pentru că l-am 

lăsat la final și o să luăm o pauză de 10 minute și revenim. Mulțumesc! 
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PAUZĂ  

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

începe de la proiectul nr. 4 de pe ordinea de zi.” 

 

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

aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții? Da, vă rog, domnule consilier Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „ Mulțumesc!” 

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

Ulterior ați ridicat mâna o să vă dau cuvântul dumneavoastră.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Grupul consilierilor PNL USR-PLUS vrea 

să aducă niște amendamente referitor la suplimentarea programului de investiții al 

municipiului Focșani pe anul 2021. 

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, 

secțiunea a III-a, prevederi referitoare la investițiile publice art. 41, 42, 44 și 45 și a 

O.U.G. nr. 57/2019 art. 129, alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. e, vă solicităm suplimentarea 

programului de investiții cu următoarele obiective: 

1. Reabilitarea străzii Leopoldina Bălănuță, inclusiv parcarea de lângă punctul 

termic;  

2. Reabilitarea parcării de pe str. Bucegi, din fața blocului nr. 4 zona 2 Stejari și 

din spatele blocului nr. 6, în vecinătatea parcului Schuman; 

3. Racordarea la gaze a blocurilor de pe strada Aleea Căminului; 

4.  Reabilitare str. Lupeni în zona blocurilor cu nr. 11-13, 17,  a caselor cu nr. 

27A și 37A și a porțiunii din spatele blocurilor cu nr. 3, 5, 7 și 9, precum și 

reabilitarea parcării identificate cu nr. 177; 

5. Amenajarea a 2 locuri de joacă, unul la blocurile ANL din cartierul Brăilei pe 

str. Democrației și unul pe str. Patriei; 

6. Documentație și refacere împrejmuire gard latura din spatele școlii și porți de 

acces la Școala nr. 1 ”Nicolae Iorga”; 

7. Întocmirea documentației pentru demolarea corpului B de la Colegiul 

Național Cuza; 

8.  Amenajarea Parcului de pe str. Unirea Principatelor; 

9.  Amenajarea și sistematizarea locurilor de parcare situate pe str. Bd. Unirii nr. 

1 – 41; 

10. Reabilitarea și modernizarea străzii Argeș; 

11. Reabilitare, amenajare și sistematizare spații verzi de pe str. Bd. Unirii nr. 21-

25, 49 și 57; 

12. Racordarea la sistemul de alimentare cu gaze naturale a blocurilor de pe str. 

Arhitect Ioan Mincu, blocul nr. 10, scările 1-4; 

13.  Montarea de dispensere cu pungi de unică folosință destinate proprietarilor 

de animale de companie; 

14.  Amenajarea unui loc de joacă pentru copii pe str. Ghinea Dorinel nr. 2-4; 

15. Realizarea unui parc de animale pe str. Garofiței; 

16.  Realizarea unui parc în cartierul CFR; 
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17. Afișarea pe panourile din municipiul Focșani, pe o perioadă de 10 zile a 

elevilor care fac cinste orașului; 

18. Achiziția unui copac solar inteligent care răspunde cerințelor societății de azi, 

atât din punct de vedere energetic, ecologic, cât și social, funcționând ca loc 

de întâlnire pentru comunitate, având un design futuristic, cu funcții 

interactive multiple, în special pentru copii, ce le pot accesa cu ușurință și 

devenind un punct de interes major pentru aceștia, autosustenabil și care 

îndeplinește rolul de încărcare dispozitive electronice. Poate susține senzori 

meteorologici de radiație, de măsurare a calității aerului sau a poluării, este 

un provider de internet WI FI gratuit, în același timp realizează un iluminat 

pe timp de noapte cu tehnologia LED.  

Propuneri de suplimentare a proiectelor cuprinse în Programul Național de 

Relansare și Reziliență: 

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, 

secțiunea a III-a, prevederi referitoare la investițiile publice art. 41, 42, 44 și 45 și 

O.U.G. nr. 57/2019 art. 129, alin (2) lit. b și alin (4) lit e, vă solicităm suplimentarea 

proiectelor cuprinse în Programul Național de Relansare și Reziliență – PNRR cu 

următoarele obiective: 

1. Realizarea Parcului Unirii Central Park prin unirea celor 2 parcuri, respectiv 

Schuman cu Parcul din Piața Unirii; 

2. Construirea unui complex social care să cuprindă centre pentru  persoane 

vârstnice, pentru îngrijirea persoanelor cu probleme sociale, copii, femei, 

vârstnici; 

3. Reabilitarea pasajului subteran și a peroanelor din Gara Focșani, introducerea 

unui sistem centralizat de acces, precum și amplasarea de panouri fono 

izolante; 

4. Sală multifuncțională de sport și teren de sport multifuncțional cu tribune; 

5. Înființarea unui centru pentru copii cu nevoi speciale, autism, Down, Patau 

Edwards Turner ; 

6. Realizarea unei grădini botanice și zoologice;  

7. Realizarea unui complex de locuințe sociale, 8 acoperișuri, realizarea de 

acoperișuri verzi și pereți verticali verzi la toate blocurile; 

Mulțumesc!” 

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

domnule Gongu, dacă vreți să vă înscrieți la cuvânt? Vă rog! Domnule Primar v-ați 

înscris la cuvânt, vă rog.” 

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

proiect de hotârâre, privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe 

anul 2021, doresc să fac următoarele amendamente: 

Se modifică art. 5 și 6 în sensul suplimentării programului de investiții...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnule Primar, îmi cer scuze că vă 

întrerup! Amendamentele se propun și se votează separat. Nu putem merge în bloc, 

amendamentele dumneavoastră cu amendamentele noastre.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dar le 

votează, doamna președinte propune separat. ” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da. 

Domnule consilier. Lăsați-l să vorbească. Și după aceea, supunem pe rând 

amendamentele la vot.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „ 

1. Se suplimentează cu suma de 183,00 de mii de lei, reprezentând credit bugetar 

pentru obiectivul de investiții ”Extindere cu 12 săli de clasă Școala nr. 3”. 

2. Se suplimentează cu suma de 25,00 mii de lei, reprezentând credit bugetar și 

credit de angajament pentru obiectivul de investiții ”Documentație tehnico-

economică pentru reabilitare și modernizare străzi și parcări din Cartier 

Bahne”. 

Vă rog să consemnați și parcări. Se modifică anexa 37 după cum urmează: 

3. Se transferă suma de 34,00 mii de lei, credit bugetar și credit de angajament 

de la Primăria Municipiului Focșani la Serviciul Public Local de Evidență a 

Persoanelor pentru obiectivul de investiții ”Documentație tehnico-economică 

pentru reabilitarea corpuri de clădiri din Grădina Publică”; 

4. Se suplimentează cu suma de 12,00 mii lei, reprezentând credit bugetar și 

credit de angajament Liceul de Artă ”Gh. Tăttărescu” pentru actualizare 

documentație tehnico-economică la obiectivul de investiții ”Creșterea 

eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe.” 

5. Se suplimentează cu suma de 17,50 mii lei, reprezentând credit bugetar și 

credit de angajament Colegiul Tehnic ” Gh. Asachi” capitol ” Alte cheltuieli 

de investiții” pentru obiectivul de investiții ”Sistem control acces”. 

6. Se diminuează cu suma de 29,50 mii lei, reprezentând credit bugetar de la 

obiectivul de investiții ”Alimentarea cu energie electrică stații de încărcare, 

autobuze electrice.” 

De asemeni, se suplimentează cu 15,00 mii lei bugetul Școlii Gimnaziale” 

Anghel Saligny” la art. bugetar ”Ajutoare sociale în natură.” 

 De asemeni, se suplimentează cu 108,50 mii lei bugetul Colegiului Național 

”Pedagogic” la art. bugetar  ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

Se diminuează fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Local cu suma 

de 123,50 mii lei. Vă mulțumesc!” 

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

rog să supunem... Da, domnule consilier Dumitru. Imediat, domnule consilier Nițu.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Supunem la vot sau facem în continuare 

amendamente?” 

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

Imediat.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Haideți să votăm, ca să nu ne încurcăm. 

Votăm deocamdată... Părerea mea, propunerea mea este să votăm cele 2 

amendamente.” 

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

să spun. Supun la vot amendamentele pe rând. Corect. Deci. Numai puțin. Dacă nu 

aveți amendament domnule Nițu... O clipă! Aveți amendament de făcut la buget? 

Acum? Nu. Haideți să supunem la vot amendamentele făcute de domnul consilier 

Dumitru. Cine este pentru?” 

În online, doamna consilier Drumea! ” 
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Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru”. 

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

consilier Stroie! Domnule consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

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

consilier Iorga! Domnul consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Abținere.” 

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

consilier Nistoroiu! ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Abținere.” 

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

consilier Ungureanu! Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru”. 

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

abține cineva din sală? Ok. Cu 12 voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri 

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra și Zîrnă Cristian și 9 abțineri a doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, amendamentele 

domnului consilier Dumitru au trecut. 

Haideți să supunem la vot și amendamentele făcute de domnul Primar. Cine este 

”pentru”? Dacă se abține cineva? 

 În online, doamna consilier Drumea! ” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

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

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Abținere.” 

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

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Abținere.” 

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

consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

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

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

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

consilier Nistoroiu! ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

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

consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Eu nu o să mă abțin și o să votez 

pentru.” 

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

„abțineri” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 



47 
 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu 

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian și 9 voturi 

”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru 

Aurel și Ungureanu Daniel , amendamentele domnului Primar nu au fost aprobate. Da, 

domnule Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Aș vrea să spun câteva cuvinte referitor la 

bugetul care s-a propus spre aprobare Consiliului Local. Consider că este cel mai 

echilibrat buget din ultimii ani. S-a acordat o atenție deosebită investițiilor publice, 

serviciilor din primărie, Sportului, Asistență Socială, educație.   

Secțiunea de dezvoltare a înregistrat o creștere semnificativă . La secțiunea de 

funcționare majorările rezultă numai din modificările legislative. 

Se remarcă în buget importanța deosebită acordată investițiilor și asigurarea 

finalizării investițiilor în curs.  

Există proiecte pe care, cu bugetul propus, le putem finaliza în acest an școlar, 

Liceul Sportiv, Grădinița nr. 18,  Parcul Nicolae Bălcescu, Piațetele Teatru și Milcov , 

locurile de joacă de la creșele 2 la care se adaugă cele 14 propuse, străzile Panduri, 

Basgan, locuințe sociale din Măgura, stațiile de reîncărcare mașini electrice, 

modernizarea sistemului de iluminat.  

Se remarcă de asemenea sume majorate în instituțiile de învățământ și vreau să 

vă spun, lucrez în acest sector nu a lipsit niciodată din școală o anumită sumă. Tot ce 

s-a cerut, s-a aprobat.  

Transportul public este obligația Guvernului să-l suporte din bugetul de stat. 

Este propus să fie asigurat din bugetul local.” 

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

consilier Nițu, dacă îmi dați voie să vă întrerup? Aș vrea să vă întreb. Numai puțin. Aș 

vrea să vă întreb următorul lucru. Dacă nu aveți amendamente, haideți să lăsăm colegii 

care au de făcut amendamente la proiectul de buget.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Dar, lăsați-l domnule să vorbească!” 

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

laude putem să le facem ulterior. Înainte de a trece la vot, vă las să vorbiți.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „să știți că se vede cu ochiul liber că se muncește 

în Focșani.” 

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

bine.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Bine. Mulțumesc!” 

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

și eu! Dacă mai sunt discuții pe marginea bugetului? Vă rog, domnule consilier 

Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Doamna președinte, dacă-mi dați voie? 

Am făcut și eu niște analize și fiindcă ne-a ridicat mingea la fileu, domnul consilier 

Nițu. O să dau și eu citire, îndreptând însă discuția în această direcție. Mulțumesc!” 

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

rog!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „În urma analizării comparative a bugetelor 

mai multor municipii reședință de județ, este vorba de Suceava, Arad, Bacău, Vaslui 



48 
 

și bineînțeles Focșani, raportându-ne la cheltuielile de personal din total cheltuieli de 

funcționare se constată următorul lucru: Suceava are 30,2% deci cheltuieli de personal 

din cheltuielile de funcționare, Aradul are 7%, Bacăul are 26,4%, Vaslui 25% și 

acum....” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamna președinte!” 

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

înscris la cuvânt. Vă rog să vă opriți că vorbește un coleg de al dumneavoastră. Dacă 

doriți, vă rog frumos să vă abțineți de la comentarii. Înscrieți-vă la cuvânt! Cum i-am 

dat domnului consilier Nițu cuvântul. Deci vă rog să vă abțineți!”  

Domnul consilier Victor Dumitru: „Este tot...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „l-ați întrerupt pe domnul Nițu.” 

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

înscris la cuvânt? Vă întreb. V-ați înscris la cuvânt, domnule consilier Șelaru? Vă 

întreb. V-ați înscris da sau nu?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Repet. Poate n-ați înțeles. L-ați întrerupt pe 

dumnealui.” 

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

înscris la cuvânt? Conduc ședința. Îmi răspundeți prin da sau nu. Și dacă doriți să fiți 

purtător de vorbe, cu siguranță vă dau cuvântul. Mulțumesc! Vă rog, domnule consilier 

Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc! Deci reiau. Deci, cheltuieli 

de personal din total cheltuieli de funcționare.  

 Suceava – 30,2% 

 Arad – 28,6 % 

 Bacău – 26,7% 

 Vaslui – 25 

Doamnelor și domnilor, Focșaniul 44,5 %. Ăsta este un buget echilibrat? Asta 

considerați dumneavoastră că înseamnă construire de buget? Deci vorbim de procente, 

domnule Primar. Nu vorbim de... Da. Vă spun. Deci bugetul... Dacă vreți, discutăm 

imperativ. Deci bugetul municipiului Suceava este de 499,803. Știți foarte bine că 

personalul, organigrama trebuie dimensionată în funcție de populație. Dacă 

dumneavoastră aveți 200 de salariați în aparatul Primăriei, nu vă împiedică nimeni să 

reduceți numărul de salariați.” 

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

respectat Ordinul Prefectului privind numărul maxim de angajați.” 

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

Primar, nu v-ați înscris la cuvânt. Lăsați-l pe domnul consilier să termine!” 

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

când vreau eu.” 

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

decât atunci când vă dau eu cuvântul. Așadar, haideți să păstrăm o ordine că este vorba 

de bugetul municipiului și cred că toți focșănenii sunt interesați. ” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Deci, dacă-mi permiteți?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog!” 
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Domnul consilier Victor Dumitru: „O altă analiză la cheltuieli de personal din 

total buget. Deci la Suceava sunt 15,1, la Arad - 13,7, la Alba Iulia – 18,7, iar la  

Focșani – 22%. Mulțumesc deocamdată!” 

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

domnule consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Doamna viceprimar, am și eu câteva 

analize făcute, mai ales pe segmentul sport. Deci, în urma scrisorii pe care domnul 

Primar a binevoit s-o trimită Administrației Centrale, am făcut  o analiză a sportului 

focșănean și am constatat că, într-un mandat, domnul Primar a cheltuit aproximativ 10 

milioane de euro pe sport, fără mari rezultate. Și dacă-mi permiteți? Aș vrea să încep 

așa cu cheltuielile pe secții de la CSM Focșani 2020. Și avem: 

 arte marțiale -  63,00 mii lei 

 atletism – 196,00 mii lei 

 baschet – 726,00 mii echipa din liga I și aici este de discutat.  

 judo – 230,00 mii 

 fotbal –3.100.000 ron 

Doamna viceprimar, aici la fotbal este o problemă destul de gravă. Avem un 

buget de liga a doua. Liga  a doua înseamnă locurile 3, 8. Noi la liga a treia avem acest 

buget de 3.100.000 ron pe 2020. Numai contracte și competiții sunt 25 de miliarde de 

lei vechi. Adică peste 500 de mii de euro. Mai avem echipamente de aproximativ 20 

de mii de euro. Avem servicii de 300,00 mii lei servicii însemnând întreținerea, 

tunderea,  udarea gazonului de pe Arena Milcovul. Deci cheltuim cam 150 euro pe zi 

să întreținem gazonul de pe stadionul Milcovul. Și cu bidonul dacă udam, tot ieșeam 

mai ieftin. Mai avem încă o problemă. 

 În Focșani nu se găsesc oameni de sport. Nu avem o conducere competentă 

acolo. Președintele secției de fotbal nu are nicio treabă cu sportul acesta, nu are nicio 

legătură, nu a avut o legătură, ba mai mult, avem antrenori de la sute de kilometri la 

care le plătim cazare, masă și contracte foarte bune.” 

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

legătură are cu bugetul, domnul?” 

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

Primar, lăsați-l vă rog pe domnul consilier să termine.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Pentru că urmează să fac un amendament 

și fac o analiză.” 

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

spuneți și handbalul ce performanță are?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Ajung și acolo, domnul Primar.” 

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

dreptul, conform Codului administrativ să intervin în orice moment.” 

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

președintele de ședință cuvântul.” 

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

așa ceva. Primarul participă la ședințele Consiliului Local și are dreptul  să-și exprime 

punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi.” 

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

domnule Primar, în condițiile în care nu înțelegeți că dumneavoastră trebuie să vă 
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înscrieți la cuvânt exact ca orice alt coleg din Consiliul Local, n-o să vă mai dau 

cuvântul. Deci dacă doriți așa. Haideți să păstrăm o regulă și un mers al ședinței.” 

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

obligația. Nu trebuie să-mi cer voie la dumneavoastră, doamnă. Președintele conform 

Codului administrativ....”  

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

obligația. Am obligația să dau cuvântul persoanelor care sunt înscrise la cuvânt. Doar 

atât. Vă rog, domnule consilier.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Să revenim, doamna viceprimar la secția 

fotbal. În lotul echipei sunt 28 de jucători, 22 de jucători sunt veniți din afara județului. 

N-a zis nimeni să nu întărim lotul, să nu aducem jucători, dar să nu uităm scopul 

inițierii acestui Club CSM Focșani. 

CSM Focșani a fost creat și aici dați-mi voie să vă și spun la capitolul 2, art. 15  

din Regulamentul CSM Focșani, CSM Focșani se înființează în scopul organizării și 

administrării activității sportive, în vederea realizării activității de performanță, 

selecție, pregătire și practicarea sporturilor la competiții sportive interne, internaționale 

la toate ramurile de sport ce aparțin Clubului.  

Noi, în loc să ne promovăm juniorii și copiii noștri, aducem sportivi din alte 

județe pe bani mulți. Sunt sportivi care au contracte extrem de mari la secția fotbal, 

care stau în tribună. Megem mai departe. 

 La echipa de handbal. Echipa de handbal a consumat anul trecut, undeva la 

4.200.000 de ron, un buget mediu pentru liga I, anul acesta, are o evoluție bunicică, 

într-adevăr un lot bunicel și cu componență străină, dar cu salarii foarte mari. Mergem 

mai departe.  

Avem șah 41,00 mii ron. Taekwondo  - 1500 lei. Aici, secția aceasta suntem în 

colaborare cu Clubul Taekwondo. 

Tenis, aici iarăși avem o mare problemă. La tenis anul trecut, am cheltuit 110,00 

mii ron. Practic avem doar  o singură sportivă, nici antrenor. Și aici aș mai preciza 

ceva. Avem 7600 lei echipament pentru un sportiv. Iertați-mă! Sportul, tenisul de câmp 

este un sport costisitor.   

Orice părinte care-și dorește să-și dea copilul la tenis trebuie să suporte din banii 

dumnealui toate aceste cheltuieli. Nu uitați, să ne amintim de Halep, Simona Halep. 

Deci părinții și-au cheltuit toată averea ca să poată să ajungă tenisman de mare 

performanță, iar la noi pe banul publi, pe banii cetățenilor municipiului Focșani, un 

sportiv face tenis de performanță. Mergem mai departe la tir, unde avem ...” 

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

și rezultatele, e  campioană balcanică ... din păcate.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Nu e vicecampioană națională domnule 

Primar. Deci ideea este că copilul fiecărui cetățean ar trebui să fie sponsorizat și plătit 

de părinte.” 

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

e liber să se înscrie.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Trecem la TIR unde avem campioni 

mondiali, campioni balcanici, campioni naționali. Avem un buget de 82,00 mii ron și 

unde sunt și sportivi buni și numeroși. Și volei avem 360,00 mii ron cheltuieli anul 

trecut, o echipă de liga a II-a, o echipă de fete de la noi. De menționat că în această 
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echipă, conducerea secției, antrenorul este din Municipiul Focșani și asta ne bucură. 

La handbal la fel, avem conducerea și antrenorii, conducerea din Municipiul Focșani 

și la baschet la fel.  

La fotbal a trebuit să aducem de la vreo 400 de km, să le decontăm săptămânal 

naveta, că se poate. La Focșani s-a răsturnat căruța cu proști și aici sunt foarte mulți 

bani la echipa de fotbal. 700 mii de euro, au fost echipe care au promovat în liga a II-

a și aș mai vrea să mai spun un singur lucru.  

Sportul pentru toți. Avem o rubrică Sportul pentru toți tot la cap. 2 în 

Regulamentul CSM Focșani, art. 2 CSM va sprijini totodată și sportul pentru toți în 

vederea menținerii sănătății, recreerii și socializării cetățenilor. Da? S-a alocat doar 

suma de bani de 900 de ron. Adică, aproximativ 200 de euro. Asta este o bătaie de joc. 

Nu putem cheltui pe an cu Clubul de Fotbal cu CSM Focșani 11 milioane 300 mii lei, 

adică în mandatele domnului Primar, circa 20 de milioane de euro și la urmă când 

depunem un amendament pentru a face un parc, pentru a face o creșă, pentru a face o 

grădiniță, pentru a asfalta un drum, pentru a reabilita o clădire, nu avem bani. Nu sunt 

bani. Cheltuim 20 milioane de euro în 8 ani de zile pentru sportivii focșăneni. Mai grav 

este că nu există transparență. Mai grav este că la CSM Focșani nu sunt venituri, 

veniturile CSM Focșani la 2 milioane 350 mii euro, veniturile anuale sunt undeva la 

circa 30,00 mii euro ... foarte puține și acelea din dreptul de televiziune, câteva terenuri 

închiriate și nimic mai mult. Și ar fi mai mult de discutat pe segmentul acesta, trebuie 

o reorganizare totală a acestui club pentru că, cu banii aceștia 20 de milioane de euro 

am putea face multe lucruri, parcuri de exemplu. Parcul Bălcescu, ne-am împrumutat 

din credit ca să putem să realizăm, când puteam să alocăm de aici și ne întrebăm de ce 

nu sunt bani. Și acum să vă spun o caracteristică generală, CSM FOCȘANI e în top 11 

CSM-uri din țară cu cele mai mari bugete. După noi urmează Brașov, Bacău, Iași și 

alte municipii reședință de județ foarte mari.  

Ca să înțelegeți doamna viceprimar, aceste CSM-uri sunt cluburi sportive 

municipale finanțate 100% de către Consiliul Local.” 

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

focșăneni.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „De către focșăneni, mai exact și în ultima 

vreme au înflorit în toată țara, fiecare comună, oraș, municipiu și-a făcut câte un CSM 

pentru că Primarul dorea să fie patronul spiritual al unui asemenea club.  

De menționat este că cel mai grav lucru pe care noi îl avem la acest CSM Focșani 

e că e o totală lipsă de transparență a banului public. Sunt cluburi în țară, dacă dăm 

exemplu CSO, CS Oradea au toate cheltuielile pe site de la primul până la ultimul 

bănuț. La Focșani nu există, doar așa vag, dacă vreți să vă spun mai exact, în luna 

aprilie s-a finalizat  site-ul complet. Deci noi până acum nici site n-am avut, plus că 

întâmpinăm destule probleme, noi, consilierii municipali, pentru a afla informații din 

cadrul acestei instituții, din cadrul acestui club. Și ultima problemă pe care o avem, la 

solicitarea dumnealor de fundamentare a bugetului au venit la noi la Consiliul Local ... 

stați un pic să nu spun o ... m-am documentat, domnul Nițu... Deci au venit cu o 

propunere la Consiliul Local, adică la cetățenii municipiului Focșani, au venit cu o 

propunere de buget de 18 milioane 600 de mii de ron doamna viceprimar și stimați 

colegi și aici aș vrea să vă spun iarăși cum s-a fundamentat acest buget. Doar un minut 
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vă mai rețin și să-ncepem cu fotbalul. Fotbalul pentru anul 2021 a cerut 3 milioane 570 

mii de ron în liga a III-a. Deci ori am înnebunit la cap și să dăm atâția bani ...”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Adică 35 

miliarde vechi lei.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „35 miliarde de lei vechi echivalentul a 700 

sute de mii de euro acum. Astă este buget de Liga a II-a. Dacă ne chinuim și 

reorganizăm echipa și încecăm să aducem juniori și să ne creștem copiii noștri pentru 

că de aceea a fost creat acest club, ar fi ideal. Fotbal juniori, care tot în cadrul aceleași 

secții, propune un buget adică solicită 260 de mii de euro, 50,00 de mii deci ne ducem 

în 750 de mii de euro și cam pe aici ne aflăm cu sportul focșănean. Din păcate, o totală 

lipsă de transparență a banului public. Și aș dori să ne aplecăm un pic cu toții spre 

această ramură, e păcat. Avem copii. Am dat valori la nivel național, avem sportivi 

foarte buni și ne batem joc de banul public, vă mulțumesc.” 

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

domnule Bîrsan. Imediat după aceea domnule consilier vă dau cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: Mulțumesc frumos, doamna viceprimar. Aș 

dori să spun și eu câteva cuvinte. Apropo de acest buget, de acești bani … păi se bate 

joc de acești bani că se poate … se permite. Cum vă mai spuneam într-o ședință trecută 

parcă, am făcut o interpelare către CSM Focșani să ni se pună la dispoziție contractele 

jucătorilor. Nimeni n-are nimic cu sportul, toți îl iubim, toți dorim să performeze, dar 

să fie sportul vrâncean. Noi n-avem nevoie de lefegii din nu știu ce județe și la ce 

distanțe să vină să ne facă nouă performanță. Noi avem nevoie să creștem sportivii 

noștri, copiii noștri. Și-n urma cererii mele, primesc un răspuns de la domnul 

Ciubotaru, un tupeu fantastic și pe această cale domnule Primar, îi cer urgent demisia. 

Acest individ nu mai are ce căuta în fruntea CSM.”  

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

dați voie, domnule consilier, domnul Ciubotaru este prezent în sală?”  

Domnul Primar, Cristi Valentin Misăilă: Tocmai ce este la un turneu unde a 

mai obținut încă o victorie cu echipa de handbal.” 

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

bine. Nu dumnealui, ci jucătorii au câștigat.” 

Domnul consilier  Costel Bîrsan: Domnule Primar dacă-mi permiteți să 

continui?” 

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

Domnul consilier  Costel Bîrsan: „Deci primesc următorul răspuns și spune 

așa:  

Că jucătorii 30 la număr refuză să pună la dispoziție contractele. Păi dacă noi 

Consiliul Local nu avem acces la aceste contracte și presupun că dacă noi nu avem, 

prin deducție bănuiesc că nici domnul Primar și nimeni din aparatul Primăriei nu are 

acces și stau și mă întreb atunci cine are acces? Domnul Primar, nu Curtea de Conturi 

alocă bani. Noi fiind Consiliul Local alocăm bani, trebuie să facem o fundamentare să 

cunoaștem tot ce înseamnă nevoi pentru acest club. Ori acest club ne trimite nouă 

refuzul ca și cum acolo ar fi moșia domnului Ciubotaru. Parcă ar fi Gigi Becali. Banii 

aceștia sunt banii focșănenilor și focșănenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți acești 

bani. Observ că la fotbal, conform surselor colegului meu sunt 22 de jucători. Presupun 

cu tot cu rezerve în ideea în care pe teren sunt… Poftiți?  
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... 28, în ideea în care pe teren sunt 11 jucători. La handbal sunt 30 de jucători, 

în ideea în care pe teren sunt 7 jucători. Mai mult decât atât, niciun handbalist nu este  

din județul Vrancea, toți sunt veniți. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Lăsați-l pe 

domnul Bîrsan să-și termine discuția și după aceea...” 

 Domnul consilier  Costel Bîrsan: „Din datele mele, poate fi o eroare, ceilalți 

jucători sunt ținuți pe chirie, pe bani mulți, contracte așa pe sub mână să spunem, 

văzute, cu mulți bani și motivarea este că sunt confidențiale, ceilalți jucători să nu afle 

cum sunt plătiți colegii lor.” 

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

Primar vă rog să încetați. ” 

Domnul consilier  Costel Bîrsan: „Păi stimați colegi orice jucător își știe 

propria valoare și știe și valoarea colegului. Păi sigur că este  confidential, dacă o parte 

din banii  care se plătesc  unui jucător slab se întorc în buzunarele nu știu cui, sigur că 

se dorește confidențialitate. Și nu este normal așa. Eu refuz să cred și să-nțeleg și să 

accept că un contract al unui sportiv să fie confidential. Păi dincolo de plata lunară care 

i se face acestui sportiv, noi nu trebuie să cunoaștem ce criterii de performanță sunt 

trecute în aceste contracte?  

Ce obligații au acești sportivi pentru focșăneni? Din punctul meu de vedere nu 

e deloc normal și transparența nu e la noi acasă. Vă atrag atenția că sunt cluburi mari 

din România și nu spun din străinătate care aceste contracte, cheltuieli sunt vizibile și 

le știe toată lumea. De ce ar trebui să fie secrete? Orice lucru secret, ascuns, ascunde 

altceva. Și sigur că celor care vor să profite să sifoneze bugetul public și banii 

focșănenilor, le convine acest lucru, să fie totul secret.  

Dar aș vrea să mai fac un amendament, dar cred că aștep să înceapă colegii mei 

și după aceea o să mai iau cuvântul. Mulțumesc!” 

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

domnule consilier.”  

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Mulțumesc doamna 

președinte! Rămân consternat de atitudinea consilierilor locali față de sportul vrâncean 

pentru că ... ” 

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

consilier aveți amendament de făcut?”  

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Vă rog frumos să-mi dați voie 

să vorbesc. Sunt în comisia de sport și vă rog să-mi dați voie să vorbesc.”  

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

de sport nu a fost astăzi reunită ... a fost comisia de specialitate pe buget.” 

 Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Deci fac parte din această 

comisie și sunt cel mai pregătit consilier local de aici și sportiv de performanță, fiind 

la bază profesor de educație fizică.”  

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

mi dați voie...” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Vă rog frumos să iau 

cuvântul” ...  

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

cuvântul, v-am întrebat dacă aveți amendament de făcut sau nu!” 
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Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Colegul Zîrnă, domnul 

Bîrsan vă rog frumos pe sport să mă lăsați să vorbesc.”  

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

amendament domnule consilier?”  

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Doamna președinte, cei patru 

ani de zile am spus de la început și când am ceva de spus voi fi obiectiv.”  

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

dați voie? V-am întrebat și vă rog frumos să-mi răspundeți: Aveți amendament de făcut 

sau nu? Doar atât. Puteți să răspundeți?” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „la ce mă pricep mai... și vreau 

să aduc discuția acolo unde trebuie... domnii consilieri mai departe vreau să aduc 

completări...” 

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

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu : „Pot să le am într-un mod 

civilizat aceste completări?”  

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

țipați și dacă răspundeți la întrebările președintelui de ședință.”  

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Dar nu țip. Vă rog frumos! 

Dumneavoastră conduceți această ședință, dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi puneți 

mie Mocanu Georgian pumnul în gură. Vă rog frumos.”  

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

întrebat și n-ați răspuns la o întrebare ... e o chestie ... bun.”  

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Dar vreau să aduc completări 

...” 

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

simplu până acum. Vă rog frumos să vorbiți. Vă dau cuvântul ...” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Am stat 5 minute să vorbim 

pentru ce?” 

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

să răspundeți prin da sau nu ...” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Acest da sau nu, doamnă cam 

exagerați.” 

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

e mult de discutat. E bugetul municipiului Focșani și vă rog!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Doamna președintă de ședință 

nu cred că este un mod de abordare.” 

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

la obiect sau nu?”  

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Față de mine modul în care 

vă comportați în momentul de față ...”  

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

mă comport în niciun fel. Vă rog frumos să treceți la subiect că mai sunt și alți colegi 

care vor să discute.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „În Consiliul Local avem 

dreptul să vorbim, fiecare pe domeniul lui și în ce este pregătit foarte bine pentru că, 

pentru acest lucru am venit aici.”  
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Nu, pe 

banii focșănenilor trebuie să știți să-i manageriați aici și trebuie să vă pricepeți.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Și vreau să explic 

focșănenilor rezultatele sportive care au fost până în momentul de față.”  

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

vorbește despre banii focșănenilor, domnule consilier suntem la buget. Deci dacă 

vorbiți la bugetul municipiului Focșani, vă dau cuvântul, dar dumnealui a avut o 

analiză binefăcută pe buget. Dumneavoastră dacă vreți să faceți alta ... e simplu. Deci 

vă rog foarte frumos!”  

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Sunt în domeniu de peste 20 

de ani.”  

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

domnule nu vorbim despre CV-ul dumneavoastră, domnule consilier.  

Aici sunteți consilier local. Deci vă rog frumos să faceți o analiză pe buget. 

Vorbim de bugetul CSM. Că aici probabil vă referiți la acest lucru. Știți despre ce bani 

e vorba în bugetul municipiului Focșani de alocat la CSM? Știți pe fiecare secție de la 

CSM? Despre asta e vorba. E foarte simplu.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Știți ce înseamnă cuvântul 

performanță? Cunoașteți acest cuvânt?” 

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

consilier aici nu suntem în emisiune de sport sau nu suntem într-o ...” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Nu criticăm sportul vrâncean 

doar pe criterii financiare doamnă, aici facem cea mai mare greșeală.”  

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

de la dumneavoastră de acasă? Sau sunt banii focșănenilor în joc? Vă rog frumos! 

Dacă aveți, discutați strict pe sumele alocate din buget pentru CSM, vă rog 

frumos, o să puteți discuta, dacă vreți să faceți așa un recensământ al altor lucruri de 

care probabil nu ați discutat până acum într-o emisiune de gen, ok, nu-și are rostul și 

dăm cuvântul altor colegi care au amendamente de făcut la buget.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Vreau ... am răbdare, nu-i 

problemă până nu spun ce am de spus, nu plec de aici, stați liniștită.” 

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

vedem!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Păi dacă sunt lăsat în pace.”  

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

vorbim despre ... ce dorește fiecare ...” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Păi nu vedeți că doamna 

viceprimar vorbește peste mine... și eu vreau să discut, dar vreau să vă explic ce 

înseamnă performanța.. performanța pentru dumneavostră... ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vorbiți la buget” 

Domnul consilier Radu Nițu: „și domnul este ales consilier local ..nu dl Zîrnă.. 

îl punem antrenor la CSM, la...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „cu ce sumă este ..a unui fotbalist” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ rog aparatul de 

specialitate să ia microfonul de la domnii consilieri, există microfoane la fiecare 
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consilier în parte, acel microfon este strict pentru invitați, da? deci vă rog frumos, nu 

este monopol aici pe un anumit microfon, că faceți parte dintr-un partid sau altul, da?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ dna vice... pot să vorbesc?” 

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

dacă vorbiți strict pe bugetul CSM vă dau dreptul la cuvânt ”  

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ pe buget, pe buget” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog!” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ vă mulțumesc! trebuie să înțelegem că 

a face performanță ...aici vreau să și ajung..ca să faci performanță trebuie să aloci o 

anumită sumă pentru salarii, echipament, cantonamente, da? deci aici trebuie făcute 

toate aceste lucruri, făcute individual, o echipă, o ramură are anumite necesități, nu 

putem băga toate ramurile sportive, toate secțiile în același bazin și de acolo trebuie să 

spunem că tăiem facem și nu știu ce. Deci echipa de handbal în istoria municipiului 

Focșani nu a fost niciodată pe locul cinci și în liga națională, vă rog frumos să înțelegem 

acest aspect și ca să faci performanță trebuie să aduci jucători străini, trebuie să aduci 

poate și un antrenor străin, nu putem face performanță să obținem locul cinci cu toți 

jucătorii, să fie sută la sută focșăneni sau cu antrenorii de aici. La fel și la baschet, nu 

putem aduce tot lotul doar de la județul Vrancea, de la cluburile care sunt, fie sportive, 

fie liceu cu program sportiv, la fel trebuie să apelăm și la jucători străini, la contracte 

care vin din afara județului și din afara țării. Nu putem ajunge la un anumit nivel, dacă 

ne dorim doar să avem liga a doua peste tot atunci tăiem bugete”  

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

concret la sume, vă referiți la sume? Ce înseamnă să tăiem, să adăugăm? Spuneți cifre” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „ pentru handbal...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ suntem la buget” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „bugetul care a fost este unul pe la 

mijlocul clasamentului față de toate echipele din țară, trebuie să ne uităm și la acest 

lucru. Pentru municipiul Focșani, pentru dnul Bîrsan sau dnul Cristian e posibil să li se 

pară o sumă fabuloasă dar dacă luăm toate bugetele ” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ aa nu este fabuloasă, 

o dați din buzunarele  dumneavoastră? Vorbiți pe banii focșănenilor dnule consilier” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „dna președinte pot să vorbesc fără să 

vorbiți peste mine, vă rog frumos” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog frumos nu ați 

vorbit nimic concret, sincer, adică vorbim de bugetul CSM acum, aveți vreun 

amendament?  

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „haideți să luăm fiecare secție în parte...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ spuneți-ne de banii 

focșănenilor” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „păi cu bugetul pe care l-au avut cei de 

la secția de handbal sunt pe locul cinci și la juniori unul și doi sunt pe final în România, 

este o performanță sau nu? 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ cum adică sunt pe final 

în România?” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „s-au calificat în finala pe România, au 

turneul final într-o săptămână sau două” 
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 Domnul consilier Zîrnă Cristian „îmi cer scuze că intervin dna președinte, deci 

noi vorbim de transparența banului public dnule Mocanu, nu de performanțe. Uitați-vă 

unde este sediul CSM Focșani, este în spatele parcului Bălcescu ... 2 milioane de euro 

pe an , peste 2 milioane de euro nu poate să aibe sediul ...” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „vorbim de performanță” 

 Domnul consilier Zîrnă Cristian „performanța e performanță, 20 de milioane, 

mandatele dnului primar se irosesc aiurea în loc să avem străzi, să avem infrastructură 

sportivă că nu avem, ne-am rupt picioarele și știm bine ce vorbim dnule Mocanu, ne-

am rupt picioarele pe terenurile din Focșani, de 20 de ani nu s-a investit în sportul 

vrâncean dar cheltuim 20 de milioane de euro in 8 ani de zile pentru salarii, chirii, 

sportivi și alte lucruri, da?” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „dacă îmi dați voie să vorbesc” 

 Domnul consilier Zîrnă Cristian „da, vă rog!” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „am spus și repet, nu voi vorbi peste 

nimeni în mandatul meu, vă rog frumos să respectați atâta timp cât vorbesc obiectiv și 

vorbesc din propria experiență.” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „sportiv de performanță ...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dnule consilier Nițu vă 

rog să vă abțineți de la comentarii. Reluăm. Haideți sa luăm punctual, cum a făcut și 

dnul consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „la secția de handbal cu bugetul care a 

fost, locul 5 național, plus echipele de juniori care sunt calificate la final pe România” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ care buget dnule 

consilier? Vă e teamă să dați cifre, dnule consilier? Cifre, cifre, ca să audă focșănenii, 

că sunt banii dumnealor” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „bun, cred că bugetul care s-a cerut este 

unul echitabil.”  

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

dnule consilier Șelaru, înscrieți-vă la cuvânt, dacă doriți vă dau cuvântul ... vorbește 

colegul dumneavoastră consilier.”  

Domnul consilier Mocanu Georgian: „la echipa de baschet suntem în liga întâi 

cu un buget, să spunem așa, printre ultimele cinci din România, da? Dar cu echipa de 

juniori am făcut performanță, am luat campionatul , echipa mare a ajuns în top 10 în 

România cu un buget de 10 miliarde , care suntem ultimii cinci în clasamentul 

bugetelor la baschet. La atletism în ultimii 8 ani de zile am ajuns cu sportivii noștri, 

juniorii noștri pe locul 18 în lume. Plus am ajuns la campionatele balcanice și europene 

cu rezultate foarte bune la secția... deci haideți să le luăm pe secții”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dnule consilier cifre  

v-am spus, vorbiți generic sau câți bani s-au alocat pe fiecare secție, dacă puteți să-l 

contrazice-ți pe dnul consilier Zîrnă cu mare drag. Faptul că dumneavoastră vreți să 

lăudați ceva ce consumă niște bani ai focșănenilor, care scuzați-mă dvs. nu aduceți 

niciun contra argument la ceea ce a spus dnul consilier Zîrnă, tind să cred că o faceți 

de dragul faptului că vreți să discutați. Dnule consilier Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „pot să-mi termin... deci dacă sunt luat 

..între ghilimele „la mișto” de dna președinte părăsesc sala” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ deci vă rog să aveți un 

limbaj adecvat dnule ...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ v-am respectat întotdeauna” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ și eu la fel, deci vă rog 

frumos să vă calmați.. și eu asemenea , deci vă rog frumos...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ vorbesc 5 minute, vă rog frumos să mă 

lăsați să vorbesc 5 minute liniștit” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dacă nu puteți să fiți 

calm, încă o dată, ori închideți microfonul, ori așteptați...”  

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ lipsă de respect, asta înseamnă lipsă de 

educație si lipsă de respect față de mine” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dnule consilier Bîrsan, 

vă rog!” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ pot să-mi termin, dl Bîrsan, ideea?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ vă rog să terminați, cedez dna, vă rog 

terminați scurt și la obiect” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ costurile au crescut în momentul de 

față, Covid, da, testele Covid, cazare, benzină, motorină, toate s-au ridicat iarăși, în 

deplasări trebuie să te duci să te cazezi , să iei masa și toate s-au scumpit până la 

momentul de față și cu toate aceste lucruri trebuie să ne confruntăm  . Să nu credeți că 

performanța se face așa cu 10 mii de lei și trebuie să fim și liga întâi și liga a doua și 

campioni naționali și europeni și așa mai departe. De ce doriți să faceți aceste lucruri 

sportului vrâncean? S-au luptat ani de zile antrenori și președinți de cluburi, inclusiv 

dnul primar e pus să bată la ușa federațiilor. Am acordat buget, haideți că trebuie să 

intrăm în liga întâi am făcut așa , avem atâtea echipe de juniori, avem acest buget 

disponibil numai să facem față campionatelor, dumneavoastră știți că dacă noi ne 

retragem sau tăiem buget și nu mai avea posibilitatea de a juca în liga întâi vom sta 

mult și bine cel puțin 10 ani de zile până ne revenim să ne reluăm locul în liga întâi? 

Nu stiți lucrul acesta, trebuie să fim echilibrați și să vedem ce facem, menținem sau nu 

menținem, tăiem sau nu tăiem pentru că toate costurile acestea includ o viitoare 

retrogradare, toți copiii care sunt în momentul de față la echipele de juniori trebuie să 

aibă o echipă mai mare în care să le dăm posibilitatea să joace dar asta nu înseamnă că 

nu a avut Cristian rezultate foarte bune, deci dacă locul cinci din 42 de județe nu este 

un loc echitabil atunci cred eu că ..ne pare rău, nu înțelegem ce înseamnă performanța. 

Vă rog!”   

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ mulțumesc, mulțumesc dna președinte, dnul 

Mocanu cu tot respectul pentru dvs., iertați-mă nu sunteți singurul care înțelegeți 

performanța și vreau să mai spun un lucru, noi discutăm bugetul, bani care nu sunt ai 

noștri, noi nu trebuie să ridicăm vocea și să spunem domnule cu banii focșănenilor 

facem noi ce vrem. Deci atâta timp cât noi cerem date să fundamentăm bugetul și ni se 

spune n-aveți dreptul, n-aveți acces, păi cine are acces dnul Mocanu, cum adică noi 

cerem să ni se pună la dispoziție hârtii, documente și nouă nu ni se dau și dvs. ne 

povestiți ...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ eu m-am referit din punct de vedere al 

performanței” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „ dnule, toți dorim performanță dar banii nu 

sunt ai noștri, câți bani s-au adus din sponsorizări, câți bani a adus handbalul din 

sponsorizări, câți bani a adus fotbalul din sponsorizări? Noi avem banii focșănenilor 

pe masă și nu sunt ai noștri, banii focșănenilor trebuie să îi justificăm lor, repet, nu sunt 

ai noștri, indiferent câtă pasiune avem, cât ne-am dori să fie o performanță dar nu sunt 

ai noștri și dacă nu sunt ai noștri trebuie să avem grijă de ei, nu cu orice preț . Știți dvs. 

unde au mâncat sportivii? stiți dvs. unde și cum s-au cheltui banii? stiți dvs. a cui fiică 

era la tenis și câți bani s-au cheltuit?.. domnilor, se sifonează bani la greu pe calea 

sportului, foarte mulți, da? și noi avem grijă să nu se mai întâmple, întotdeauna gândiți-

vă, încă o dată dnule Mocanu, banii nu sunt nici ai mei și nici ai dvs., sunt ai 

focșănenilor, deci noi trebuie să avem banii în grijă, banii focșănenilor, mulțumesc!” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ v-am spus că trebuie să punem în 

balanță ce înseamnă performanța, ce înseamnă rezultatele obținute din banii care s-au 

alocat în trecut și ceea ce se cere în momentul de față” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ ce să punem noi în balanță daca n-avem 

date”  

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ e ușor de tăiat...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „dacă nouă nu ne dau date, refuz să spunem 

că jucătorii se opun” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dnilor consilieri vă rog 

să vorbiți pe rând” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „să rămânem unde suntem în momentul 

de față.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ Consiliul Local dă banul, nu Ciobotaru de 

la el de acasă, să fie clar.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „dnule Mocanu noi nu spunem că nu iubim 

sportul sau nu susținem sportul, la momentul actual bugetul CSM Focșani este 

echilibrat, problema este alta, noi susținem că este o totală lipsă de transparență,  o 

totală lipsă de transparență nu din sponsori, nu uitați că CSM-urile din țară au și 

sponsori. Referitor la echipa de baschet, că ați spus că suntem în liga întâi eu vreau să 

vă rectific, liga întâi și cu liga a doua pentru că nu sunt foarte multe echipe la nivel 

național s-a constituit o singură ligă, fără retrogradări, echipa noastră ne costă 500 de 

mii de euro pe an să fim ciuma bătăii tuturor echipelor, da? ca să ne înțelegem, haide-

ți să creștem performanța..., vă rog frumos să nu mă întrerupeți, dar un milion de euro, 

dar un milion de euro veniți de la sponsori, o mare parte din ei. Unde sunt sponsorii 

CSM-ului Focșani? Cine a sponsorizat această echipă? Nu o să vină niciodată un 

sponsor la CSM Focșani dacă el nu vede cum se duc banii lui, despre asta vorbim. Și 

dacă vorbim de bugete și așa mai departe dnule Mocanu din 4 milioane 200 de mii la 

handbal, 3 milioane 850 de mii au fost pe salarii și competiții, da? În proporție de 90%, 

aproximativ 90% se cheltuie pe  contracte și deplasări cum spuneți dumneavoastră. La 

fotbal, unde-i durerea mare, irosim 6-7 sute de mii de euro anual fără nici un rezultat 

dnul Mocanu și stiți foarte bine avem 130 de copii care vin la CSM Focșani, la echipele 

de juniori iar ce spunea un coleg de-al dumneavoastră că copilul dnului Liviu Macovei 

este la CSM Focșani, să stiți că nu beneficiază, la secția tenis, nu beneficiază de aceste 

sume. Se știe cine dnul Gongu. Dnul Ciubotaru, fata dnului Ciubotaru, directorul 

clubului, spuneți și numele dnului Ciubotaru, sunt două sportive...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dnule Gongu vă rog 

frumos să păstrați liniștea dacă vreți să vă dau cuvântul înscrieți-vă la cuvânt...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „.deci vorbim de risipirea banului public, 20 

de milioane de euro în opt ani s-au dus și se vor duce pe apa sâmbetei, în loc să faceți 

școli, grădinițe, drumuri, iluminat și așa mai departe pentru că noi venim în consiliul 

local, mă repet, când venim în consiliul local cu amendamente, cu proiecte, nu sunt 

bani , știți dvs. că la gimnastică la CSS le trebuiesc bureți, 50 de mii de roni nu avem, 

am avut rezultate internaționale la gimnastică, da? știți foarte bine, n-am găsit suma de 

50 de mii de roni să dăm sportivilor să facem o groapă plină de bureți , că bureții aceia 

se tocesc, se duc și există riscul ca acei copii să se accidenteze, nu găsim. Nu vorbim 

de atletism unde sunt sportivii și la CSS și la LPS și la CSM, nu avem bază materială, 

nu am făcut o selecție. Dnul manager ar trebui să se ocupe de club, să administreze 

financiar, chiar dacă face treaba astalaltă, handbal o face bine pe secție, dar directorul 

clubului unde e?”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, vă rog, aveți de 

făcut un amendament dnule Bîrsan? Voiați să vă înscrieți la cuvânt..” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „da, aș dori să vă fac un amendament la 

cultură, recreere și religie. La denumirea indicatorului: contribuție ale administrației 

publice locale, codul indicator 20.19, numărul de rând 273, suma prevăzută în buget 

2200 mii lei propun diminuarea acestei sume cu 1700 mii lei și suma rămasă să fie de 

500 mii lei. De asemeni la transferul către instituții publice, codul indicator 51.01.01, 

numărul de rând 278, suma prevăzută în buget este 14.215 mii lei, aș propune 

diminuarea acestei sume cu 2 mii lei și suma rămasă 12.615 mii lei.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, dacă îmi dați voie, 

am primit informații că nu știu câți dintre focșăneni știu că în anul 2015 primăria a 

alocat prime la fotbaliști și la momentul în care au fost înfrânți în anumite meciuri în 

condițiile în care Hotărârea de consiliul local prevedea că primesc prime doar în 

momentul în care au victorii și există și un dosar penal pentru acest fapt, nu știu câți 

dintre focșăneni știu, așadar suntem aici să nu mergem și noi să dăm cu subsemnatul 

la instituții de resort. Vă rog, dnule consilier Șelaru!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „sunteți în 

eroare dna președinte, ăla este la un club privat...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ s-a înscris dnul 

consilier Șelaru la cuvânt” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „nu are nici 

o legătură cu ce ați spus dvs., bateți câmpii cu sporturile...” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „  mulțumesc dna președinte, am așteptat să-

mi vină rândul..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog!” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „  așa cum spunea și colegul meu dnul profesor 

Georgian Mocanu, performanța nu se face nici cu burta goală, nici cu alte discuții 

contradictorii, ci se face prin multă muncă, iar sportivii care ajung la asemenea 

performanțe au niște abilități. Dacă în primă fază colegii spuneau că nu sunt atât de 

mulți focșăneni..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ rog aparatul, numai o 

clipă , rog aparatul tehnic, vă rog, să opriți colegii din online pentru că se aude pe 
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fundal și cei din sală nu se mai aud foarte bine. Dacă vor să ia cuvântul cu 

siguranță..da? Mulțumesc frumos! Vă rog dnule consilier ” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „  ..dacă la început spuneau că nu sunt atât de 

mulți focșăneni în echipele reprezentative ale municipiului Focșani văd că s-au 

răzgândit și au spus că sunt câțiva. Ei bine ca să faci o echipă îți trebuie selecție și .. eu 

v-am respectat, vă respect, dacă bunul simț al dvs. atâta vă duce, mă opresc, adică          

n-am intervenit peste dumneavoastră, v-am ascultat.”  

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

lasați-l vă rog frumos să vorbească pe dnul consilier Șelaru” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „  mulțumesc dna președinte, dați-i dnului 

consilier Bîrsan o oglindă să se poată vedea ” 

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

vă dau în continuare cuvântul dar haideți să fim rezonabili unii cu alții, că-i mai 

frumos”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „  dna președinte v-am ascultat și l-am ascultat 

pe dumnealui...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ nu vă adresați 

dumnealui, ci focșănenilor, vă rog” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „  păi dvs. sunteți președinte de ședință sau e 

altcineva?” 

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

focșănenilor, că pentru dumnealor probabil vorbiți, nu dnului Bîrsan, asta voiam să 

spun” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „  păi dumnealui a intervenit permanent și de 

asta am spus să se oprească, că eleganța duce în altă parte” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ continuați? Haideți să 

continuați, vă rog” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „ spuneați de costuri, da? dacă vreți ca acești 

sportivi să mănânce la fast-food sau în altă parte știți există o rație, exista niște calorii 

pe care trebuie să le respectăm, însemnă niște costuri în plus și voiam să vă mai spun 

doar atât că ați spus că sunt foarte, foarte, foarte mari aceste sume, repet, performanța 

nu se face niciodată cu burta goală și vă dau doar un simplu exemplu că la nivelul 

județului Vrancea, respectiv bazinul Consiliului județean Vrancea cheltuie pe lună 100 

de mii de euro, de aici faceți dvs. un calcul și vedeți cum stau lucrurile. Așa că ori vă 

gândiți la sportul vrâncean și la toate secțiile respective, ori îl închideți dacă asta doriți. 

Mulțumesc”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, dnule consilier 

Zîrnă, vă rog!” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „ dna viceprimar, mai am o precizare 

referitoare la sport, de exemplu la fotbal cheltuim 3 milioane 100 de mii de roni iar la 

secția TIR nu suntem capabili să dăm 20 de mii de euro, 100 de mii de roni pentru a 

achiziționa acele ținte electronice pentru a face și noi competiții zonale și naționale, 

trebuie să mergem în alte părți . Nu avem suma asta de bani, 20 de mii de euro, dar 

cheltuim cu fotbalul 700 de mii de euro pe an pe apa sâmbetei, mă repet, unde avem 

performanță. Vă mulțumesc!” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, vă rog dnule 

consilier Bîrsan! Imediat dnule consilier” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „mulțumesc, dna președinte mulțumesc 

frumos. Am de completat ceva dar să dau și o scurtă replică. Oameni buni, colegii 

noștri se fac că nu înțeleg. Deci pentru performanța sportului vrâncean, făcând o 

analiză, comparativă cu alte orașe noi alocăm dublu ca și sumă de bani și avem 

performanțe la jumătate. Aici este problema, nimeni nu se opune performanțelor, 

nimeni nu spune să nu faci selecție, nimeni nu spune să-ți promovezi copii, să-ți 

promovezi sportul local, nimeni nu s-a opus și nu dorește acest lucru. Problema este, 

banii alocați sunt foarte mulți, performanțele sunt la jumătate și ca atare banii, bănuim 

că..și după cum sunt date, se sifonează, e clar, se sifonează.  

La amendametul propus de mine dna viceprimar aș dori să mai adaug că acele 

sume retrase respectiv 1700 de mii de lei la codul indicator 20.19 și 2.000 de mii de lei 

la indicatorul 51.01.01 să meargă în fondul de rezervă, specific în mod deosebit, în 

fondul de rezervă. Mulțumesc” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „dacă îmi 

permiteți dna președinte și dnul consilier, o întrebare pentru a putea să stabilim exact,  

reducerea aceasta pe care ați făcut-o dvs. la rândul 241 de 2 mii de lei de la ce unitate 

subordonată consiliului local ați retras acești bani pentru că în totalul acesta de 14.215 

intră și cultura, intră toate unitățile de cultură, intră și Clubul Sportiv Municipal, 

intră...poftiți?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „dacă doriți vă fac precizarea...”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „păi 

trebuie făcută că altfel...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „imediat, 1.500 mii lei se diminuează de la 

Teatrul Municipal și 500 mii lei de la CSM. Da? Deci repet, 1.500 mii lei de la Teatrul 

Municipal, 500 mii lei de la unitățile sportive. Deci și doresc să intre în fondul de 

rezervă. Mulțumesc! 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog, supunem la vot 

amendamentul..” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „dacă îmi 

permiteți dna președinte” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ numai puțin să 

supunem amendmentul..” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „nu, vreau 

să vorbesc înainte de amendament, de aprobarea amendamentelor și am dreptul” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, era dnul 

consilier..atunci vă rog dnule primar. Da, vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „deci la 

Teatru avem bugetul total de 1.670 de mii de lei dacă noi reducem 1.500 închidem 

Teatrul, deja o mare parte din cei 1.670 au fost cheltuiți până la acest moment conform 

legii finanțelor publice pentru salarii, conform legii finanțelor publice până la 

aprobarea bugetului se merge pe o cotă de ½.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ mă iertați dl primar dacă vreți să 

repetați..suma..” 



63 
 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ suma este 

1 milion… 1.670 de mii la Teatru și dacă noi tăiem 1.500 tăiem inclusiv din banii pe 

care noi i-am cheltuit deja, pe de o parte. Aici asta înseamnă că vom închide Teatrul. 

Bun, pe de o parte. Cât privește reducerea care ați propus-o dvs. la unitățile de cult de 

2 mii de lei vreau să spun tuturor focșănenilor pentru că avem un obiectiv în Focșani 

început de aproape 17 ani, vorbim de Catedrală. Suma propusă de 2.200 o  gândeam 

să o împărțim în felul următor: 2 milioane de lei la Catedrală pentru a finaliza 

clopotnița și a achiziționa clopotele, clopote care nu mai pot fi achiziționate în cazul 

acesta, clopotnița rămâne neterminată, cu toate că cei de la Consiliul județean au alocat 

1.500 de mii de lei tocmai pentru acest obiectiv, adică 1 milion și jumătate. Încă 200 

de mii de lei erau propuși pentru a fi distribuiți către celelalte parohii, vom vedea dacă 

rămâneți la acest amendament, este problema dvs. . Cât despre sport v-am ascultat cu 

atenție, toate pledoariile demagogice făcute, vreau să vă spun doar atât, că așa cum ați 

afirmat dnul consilier Zîrnă, CSM-ul a solicitat anul acesta 18 milioane 604 mii de lei. 

Propunerea noastră pentru prima jumătate a anului ar fi de 8 milioane 340 de mii de 

lei, deci la mai puțin de jumătate, iar cheltuielile cu toate realizările și toate 

performanțele obținute de CSM 2007 în 2020 au fost de 11 milioane 160 de mii de lei, 

deci oricum mai puțin decât anul trecut propuneam alocările pentru anul acesta. Cât 

despre bazele sportive nu trebuie să vă faceți că nu știți, municipiul Focșani în afară de 

stadionul Mîndrești nu are nici un stadion în administrare, v-ați opus si ați blocat 

construirea bazei sportive din curtea liceului cu program sportiv”   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dnule primar dacă îmi 

dați voie o să propun supunerea amendamentului la vot” 

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

frumos, dați-mi voie să vorbesc. Terenurile de fotbal...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ aveți amendament de 

făcut?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „da, e de 

făcut amendament ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog, aștept” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: 

„Terenurile de fotbal sunt în proprietatea Consiliului județean, sunt din 2017 pe lista 

de priorități la Compania Națională de Investiții, nici până în acest moment nu s-a 

alocat niciun leu, cu toate promisiunile făcute și de PSD și de PNL și de toată lumea. 

Nu s-a acordat niciun leu pentru bazele sportive. Clubul Sportiv Școlar pe care îl 

plângeți dvs. de la gimnastică a primit, cu toate că este în subordinea Ministerului 

Educației, a primit de fiecare dată când a solicitat bani, au primit bani. Secția de TIR, 

dacă vă uitați în buget, are alocați pentru anul acesta: robot de antrenament 8 mii de 

lei, linie electronică de tragere 10 metri, 17.500 atât au solicitat și li s-au dat bani, așa 

că nu mai mințiți focșănenii că nu s-au propus bani în buget pentru aceste...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dnule primar vă rog să 

vă abțineți de la comentarii care nu vă fac cinste, așadar vreau să supunem la vot 

amendamentul dnului consilier..” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „dacă îmi 

permiteți, nu am terminat, ați întrebat de sponsori, dați-mi voie să vă spun ceva” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dar dvs. răspundeți la 

întrebările dnilor consilieri? 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „normal” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dumnealor vorbeau 

pentru focșăneni nu pentru dvs.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „A, nu 

pentru mine? Si eu ce sunt aici? Eu am fost trimis de focșăneni aici” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ deci amendamentul 

domnului consilier, vreau să-l supun la vot.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „deci vă 

spun foarte clar că sponsorii nu vin dacă nu oferi vizibilitate, ori vizibilitatea se obține 

în momentul în care au performanță și în momentul în care sunt pe sticlă. Noi am alocat 

un buget, nu atât de mult cât ar fi trebuit, cu bugete foarte mici s-au făcut foarte mari 

performanțe în Focșani și în Vrancea, iar dacă dvs. vă dați atât de mari cunoscători de 

sport eu o să invit cetățenii municipiului Focșani să-și exprime opiniile despre ceea ce 

înseamnă sport și ceea ce înseamnă performanțe în municipiul Focșani. Și anunț public 

pe această cale că voi retrage toate echipele de sport din toate competițiile pentru că 

asta vor focșănenii, nu putem să ne ducem să fim ciuca bătăilor, așa cum o spuneți dvs. 

Multumesc”   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ deci haide-ți să 

supundem la vot amendamentul dnului consilier . Vă rog, da, așa este, că i-ați dat 

cuvântul dnului primar. Îmi cer scuze. Vă rog!” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ aș avea o întrebare pentru domnii 

consilieri, stiți când se negociază un contract, în ce perioadă a anului competițional?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „.dnul Mocanu hai să trecem de acest subiect, 

mă luați pe mine cine negociază contractul, evident că știu dnule Mocanu, evident..” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ stiți în ce perioadă?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „.. și chiar vreau să-i răspund dnului primar, 

chiar invit toți cetățenii municipiului Focșani să-și dea cu părerea despre sportul 

municipal și cum se cheltuie acești bani, 110 miliarde de lei vechi, să vină să ne 

explice...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ noi în momentul de față nu avem 

aprobat un buget și deja de o lună de zile, circa, trebuia să se facă negocierile cu toți 

jucătorii” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „ și cine i-a blocat dnule să facă lucrul ăsta?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „când nu există buget aprobat, când nu 

ai o siguranță pentru sezonul următor nu poți să negociezi cu nimeni”  

Domnul consilier Zîrnă Cristian „ deci execuția bugetară din acest an conferă 

CSM Focșani o stabilitate finaciară, deci au bani să negocieze contractele.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „nu poți negocia cu tot clubul, cu toate 

secțiile, nu poți să faci contracte, precontracte cu ei, să îi ai în competiții, să-i ai la 

dispoziția clubului după 15 ani ca să plece în cantonament când nu ai o predictibilitate”  

Domnul consilier Zîrnă Cristian „ când dăm la fotbal 130 de mii de roni pe an 

cantonamente, liga a treia, pe mine mă apucă plânsul. Și aducem 22 de jucători din 

afara județului. Eu v-am mai spus și mă repet, nu zic să nu aducem să întărim loturile, 

dar nu să-i ținem prin tribune și să-i plătim cu sume foarte mari  ” 
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Domnul consilier Mocanu Georgian: „deci în momentul de față...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ domnilor consilieri, 

vă rog frumos, haide-ți să supunem la vot amendamentul dnului consilier și după aceea 

..” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ dna președinte dacă îmi permiteți” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog!” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ca și reședință de municipiu, da, orașul 

Focșani cred că merită să fie în liga națională de handbal, în liga națională de baschet, 

să fim angrenați în toate competițiile posibile și de aceea trebuie să fim alături de ei. 

Dacă începem să criticăm, dacă începem să tăiem bugete, să ne ducem să facem nu știu 

ce război pe la club pe acolo nu dăm liniște pe urmă jucătorilor care se uită în acest 

moment la ședința noastră. Și plus de asta ce imagine ne creem noi ca reședință de 

municipiu decât prin sport și cultura, să fim văzuți și prin învățământ pentru că elevii 

noștri în diverse domenii în România au ajuns în topul..”   

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „ dnule Mocanu noi aici vorbim de banii 

cetățenilor municipiului Focșani..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog frumos, îmi cer 

scuze, haideți să supunem la vot amendamentul, îmi pare foarte rău...nu ajungem la 

nici un consens așa. Da, vă rog dnule consilier Bîrsan mai aveați ceva de adăugat?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ dna președintă!?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ numai puțin să aștepte 

dumnealui, o clipă” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ 30 de secunde, dnule Mocanu ne-ați 

întrebat, știm noi când se fac contractele, dnule dar cât sunt stipulate, câți bani sunt 

contractele ălea, avem dreptul? Trebuie să știm numai când? Sau și câți bani sunt 

stipulați acolo? Asta nu avem dreptul să știm? Mulțumesc dna președinte!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cu drag! Vă rog dnule 

consilier.. dna viceprimar Tătaru, vă rog și după aceea dnul consilier Nedelcu”  

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „mulțumesc! aș vrea să întreb totuși care 

este suma bugetată pe fiecare instituție culturală în parte. Aici sunt niște sume diverse 

într-adevăr, dar am făcut niște interpelări scrise și nu am primit absolut nici un răspuns 

la ele. Care este nevoia dumnealor, care este agenda culturală și care sunt sumele 

subvenționate pe fiecare activitate culturală în parte. Drept urmare noi am făcut o 

diminuare de la suma totală cu 2 mii de lei din care se diminuează și fondul pentru 

CSM. Dacă dvs. credeți că la Teatru este o suma foarte mare de diminuat și nu ajung 

bani, bun , atunci fie se diminuează proporțional de la toate instituțiile de cultură.. eu 

aș fi vrut de exemplu să suplimentez suma la Ateneul Popular pentru că am auzit în 

consiliul de administrație că sunt diverse nevoi, dar fundamentarea nu a venit, am 

trimis un email la Teatrul Municipal să văd aceste nevoi fundamentate,  bineînțeles nu 

a venit nici un răspuns. Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”. Nici n-am mai trimis 

adresă pentru că, nici la prima nu am primit răspuns. Drept dovadă mie mi se pare 

totuși un act, nu știu dacă de indiferență, mai mult de aroganță, prin care noi 

subvenționăm diverse manifestări, evenimente, cu bani foarte mulți pentru care nu 

primim nici o explicație și vă dau un exemplu, un festival de teatru în aer liber care a 

fost inițiat în 2018 și de atunci nu s-a mai ținut cu tot cu an pandemic și fără an 

pandemic, s-a ținut cum spuneam în 2018 și se propune potrivit raportului publicat pe 
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site-ul primăriei de către Teatrul Municipal, se propune pentru anul acesta o sumă de 

900 de mii de lei . Mie mi se pare o sumă uriașă pentru zilele Focșaniului, de asemenea 

se propune o sumă de 600 de mii de lei. Tare aș vrea să știu câți din banii alocați deja 

în bugetul Teatrului Municipal se duc pe aceste zile festive. Pentru 1 iunie nu mai spun 

de suma de 400 de mii de lei în condițiile în care anul trecut s-au cheltuit mai puțin, 

vreo 300 și .. până în 400 de mii de lei. Aș vrea să știu totuși, indiferent dacă se votează 

sau nu se votează bugetul diminuat sau suplimentat, aș vrea să știu care sunt aceste 

sume alocate și pentru ce. Vă mulțumesc” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, mulțumesc și eu, 

dacă îmi dați voie haide-ți totuși să supunem la vot amendamentul, după care îi dăm 

cuvântul dnului consilier Nedelcu, după care ... dna director Grosu nu puteți vorbi la 

proiect pentru că nu sunteți nici inițiator ” 

Doamna Carmen Grosu: „voiam doar să explicitez sumele pe cultură așa cum 

a cerut dna consilier ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ ok, vă rugăm” 

Doamna Carmen Grosu: „ deci Teatrul are ca subvenție propusă 1 milion 470 

de mii anul acesta, Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” 2 milioane 720 de mii, Ateneul 

Popular 1 milion 820 de mii, Clubul Sportiv Municipal 8 milioane 242 de mii de lei. 

În aceste sume sunt incluse cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii de 

întreținere și funcționare și programele culturale. De exemplu la Teatru avem 170 de 

mii programe culturale. Într-adevăr, dumnealor pe site vor să facă foarte multe 

proiecte, dar sursa financiară nu a permis-o, deci ca atare pentru Teatru este propus 

170 de mii pentru toată stagiatura și pentru toate proiectele lor culturale. Restul, 

diferența la bunuri și servicii de 200 de mii sunt cheltuieli de întreținere și funcționare 

reprezentând utilități și diverse prestări servicii, furnituri de birou și telefon iar salariile 

sunt 1 milion 300 . Teoretic nu există posibilitatea diminuării a unui 1 milion 500, până 

la această dată ei au consumat 548 de mii de lei reprezentând cheltuielile de personal 

și bunuri și servicii, până la această dată finanțate conform legii, până la această dată 

..sunt în anexe, le aveți în anexe aceste sume.”   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dna ..dacă îmi dați 

voie, să nu uităm că suntem în an pandemic încă, da? Și porțile Teatrului nu au fost 

deschise cum erau în vreme de pace și mai mult decât atât vă aduc aminte că în 

mandatul 2016-2020 am cerut în consiliul local, colegii de aici, o parte din cei care au 

fost în mandatul trecut sunt martori, am cerut lămurirea unor sume de bani care au 

plecat din bugetul local către Teatrul municipal „Gh. Pastia„ în speță era vorba de 7 

miliarde de lei vechi. Nici până astăzi, au trecut ani de zile nu a venit un răspuns la 

această solicitare a consilierilor locali. Așadar dacă îmi dați voie o să doresc să 

supunem la vot , da, supunem amendamentul și după aceea, vă rog frumos.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „dna președinte trebuie să reformulăm 

amendamentul..” 

Domnul consilier Radu Nițu: „ dna președinte nu-i clar amendamentul ..” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „ne trebuie o pauză de 3 minute să 

reformulăm un amendament” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ ok, îl lăsăm pe dnul 

consilier să-și exprime părerea și după aceea luăm o pauză.” 
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Domnul consilier Radu Nițu: „nu e clar amendamentul și cred că dnul Francu 

o să vă ia să faceți teatru acolo...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dnule consilier Nițu era 

colegul dvs. Mihai Nedelcu și vă rog frumos să-l lăsați să vorbească. Vă mulțumesc, 

dnule consilier” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „da, vă mulțumesc! O simplă remarcă aș 

vrea să spun, aș vrea să-i atrag atenția dnului consilier Bîrsan că nu știu.. dumnealui a 

făcut o afirmație după părerea mea destul de gravă și anume că sunt bani mulți care se 

bagă la fotbal în bugetul acestei echipe și sportivii primesc niște bani după care banii 

aceia se reîntorc în buzunarele unora și altora. Deci să înțeleg că se fac golănii acolo, 

dnule consilier Bîrsan? Că aceia sunt niște oameni necinstiți care au grijă ca sportul 

vrâncean să țină standardul sus? Părerea mea este că ar trebui ca aceste afirmații ori să 

le probați ori să vă cereți scuze față de acești directori, manageri, care își dau sufletul 

acolo ca să ne bucure, să ne bucurăm și să mergem undeva pe un stadion și să fim 

mândri că suntem focșăneni. Vă mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc, deci..vă 

rog dnule consilier”  

Domnul consilier Mocanu Georgian: „din câte știu dvs. ați avut acces la 

contracte, dl Zîrnă, dl Dumitru și dl Paul Alecsandrescu și dl Macovei. Ca și consilier 

local aveți oportunitatea și posibilitatea să intrați în posesia contractelor. Din păcate 

ele nu pot fi făcute publice, deci ca să clarificăm că dl Bîrsan a început să bombardeze 

chestia asta și vreau să mai specific o chestie, avem 4 jucători focșăneni în echipa de 

handbal Rusu Daniel, Cloșcă Marius care sunt portari, Miroiu și Mocanu sunt copii 

liceului cu program sportiv. Vă mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, dacă îmi dați voie 

doar o clipă dnule consilier Bîrsan, o să transmit tuturor faptul că, instituțiile care stau 

pe banii cetățenilor trebuie să aibe totul transparent pe site. Ascultați-mă o clipă, dnule 

consilier dacă îmi dați voie, nu v-am întrerupt, doar o clipă. Uitați-vă și la clubul sportiv 

Oradea, uitați-vă și la clubul sportiv Bacău, deci vă rog frumos ce este pe bani publici, 

este public. Când eu sponsorizez, dumneavoastră, oricine, atunci e adevărat, până și 

atunci este public pentru că se plătesc, știm foarte bine la ANAF, taxe pentru tot ceea 

ce dvs. aveți din banul public. Și atunci și acolo este o transparență totală la ANAF. 

Deci nu intrăm în detalii. Banii publici trebuie să fie publici, transparență, nu există 

altfel.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „ca și sponsor, când eu virez, prin Legea 

32 a sponsorizării, dacă dorește sponsorul...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „corect, aveți un 

contract , nu dacă dorește, este obligatoriu să existe un contract de sponsorizare” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „dacă dorește sponsorul.. eu sunt 

președinte de club” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „atunci cum e sponsor, 

la negru? ” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian: „vă rog frumos, vorbesc din proprie 

experiență, atașezi dacă dorește sponsorul să vadă ceea ce ai achiziționat și ce servicii 

ai achiziționat din banii dumnealui, se atașează la spate acele facturi, domnule de 10 
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mii de euro uitați ce am făcut eu cu banii dvs. E o chestie foarte simplă. Dacă dorește 

sponsorul, dacă nu dorește ..” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „noi vorbim de banii 

publici, sponsorii aici în ghilimele sunt focșănenii și sunt banii dumnealor, deci sunt 

bani publici, totul trebuie să fie public.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „s-a vorbit și de sponsori, de atragerea.. 

și de sponsori...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog dnule consilier 

Bîrsan, numai puțin dragi colegi, vă rog frumos” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ domnilor atâta manipulare și atâta ipocrizie 

mi-a fost dat rar să văd. Domnilor, ați sponsorizat dvs. vreodată cu vreun leu sportul 

vrâncean? Dnule Nedelcu ați sponsorizat dvs, ați sponsorizat vreun copil, ați 

sponsorizat pe cineva? Dumneavoastră nu înțelegeți sau vă faceți că nu înțelegeți..” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „bineînțeles că am sponsorizat și am luat și 

locul întâi cu echipă de fotbal. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ noi nu discutăm de sponsorul care dorește 

să rămână anonim, este treaba lui, noi discutăm de banii bugetului Focșani, banii 

focșănenilor. Deci noi trebuie să știm cum se cheltuie acești bani. Dnule Mocanu eu 

am avut acces acolo dar pe mine nu mă interesează, eu sunt votat de focșăneni și îi 

reprezint pe ei . Ei trebuie să cunoască cum se cheltuie banii lor din impozite, din taxe, 

bani care vin și consolidează bugetul Focșaniului. Noi despre ce discutăm? Încercați 

să deviați discuțiile pe performanțe, pe sport, că nu vrea.. nu discutăm despre așa ceva. 

Toți ne dorim dar rezultatele sunt care sunt, bune, rele, mai puțin bune, e discutabil 

aici. Noi discutăm de bani, banii focșănenilor, domnilor noi discutăm de bani, luați 

dvs. dnule echipa și sponsorizați-o, faceți-vă patron și nu o să vă mai întrebe nimeni 

nimic, dar de banii focșănenilor noi suntem datori să întrebăm și nu ne lăsăm până nu 

primim răspunsuri, acum că mai facem câte o greșeală, o eroare, dna Grosu noi dăm, 

facem adrese, dăm email-uri, încercăm să obținem informații, de fiecare dată ni se dau 

altele, ni se dau trunchiate, ni se refuză, suntem tratați cu indiferență și nu mai spun cu 

altceva”   

Doamna Carmen Grosu: „ eu nu intru în polemică cu dumneavostră” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ dna Grosu noi reprezentăm focșănenii, să 

fie clar și vreau să înțelegeți , banii și ai dvs. dna Grosu și ai tuturor. Noi trebuie să 

știm ce se face cu acești bani și nu numai noi, focșănenii, că dacă e să afle Bîrsan, află 

Bîrsan nu e o problemă, dar noi vrem ca toată lumea să știe, pentru că sunt banii lor, ai 

focșănenilor. Mulțumesc” 

Doamna Carmen Grosu: „ da, eu v-am explicitat doar sumele, atât” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog frumos doamna 

viceprimar Tătaru, vă rog!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „mulțumesc, dna Grosu sau oricine din 

aparatul de specialitate în timpul pauzei aș vrea să mi se pună totuși la dispoziție aceste 

note de fundamentare strict pe agendă culturală, pentru fiecare instituție în parte, pe 

manifestări. La fiecare manifestare vreau să știu ce sumă se cheltuie pentru că eu de-a 

lungul timpului am observat și cred ca toți focșanenii, că se duc sute de mii de lei pe 

manifestări, de revelion, de zilele municipiului, fără să știm o fundamentare concretă, 

știm foarte bine. Iar în ceea ce privește CSM vă pot spune că există un istoric chiar și 
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la mine în portofoliu, când acum doi sau trei ani am trimis o adresă către dl președinte 

sau ce este el director, Ciubotaru, prin care i-am cerut bugetul de venituri și cheltuieli 

și în loc de răspuns, apropo de ce spunea dl Bîrsan, în loc de răspuns am primit, concret 

adică, am primit ceva de genul..m-am uitat pe adresa dvs. și nu am găsit adresa de 

corespondență la care să trimită acest răspuns, dar de fapt era un plic timbrat unde 

dumnealui s-a contrazis, a găsit adresa de corespondență dar a trimis doar răspunsul că 

n-a găsit adresa de corespondență, deci ceva de neimaginat și n-am aflat nici în ziua de 

astăzi după trei ani de zile care a fost bugetul de venituri și cheltuieli, așa că haideți să 

continuăm dezbaterea în termeni decenți și așteptăm dna președintă, dacă facem o 

scurtă pauză, așteptăm notele de fundamentare pe manifestări culturale pentru fiecare 

instituție de cultură” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dnule consilier Nițu, 

vă rog frumos, nu v-ați înscris la cuvânt!” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „ să respectăm decența dnule Nițu” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mai ales că vorbea o 

doamnă... dnule consilier Zîrnă vă rog frumos, o să luăm o scurtă pauză de 5 minute. 

Mulțumesc!” 

 

PAUZĂ 

 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog! Am luat o mică 

pauză, am revenit. Da, vă rog, dnul consilier Bîrsan” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ dacă îmi permiteți, la amendamentul pe care 

l-am făcut noi, datorită unor informații, hai să spunem un pic eronate aș dori să 

completeze colega noastră, dna viceprimar Tătaru și să luați de bun amendamentul pe 

care îl propune doamna. Mulțumesc” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vedem! Da, vă rog!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „mulțumesc! suma pe care dorim să o 

diminuăm rămâne aceeași, cu mici modificări la repartiția acesteia și anume la 

transferul către instituții publice, capitolul cultură, recreere și religie se diminuează 

suma de 2 mii de lei astfel încât suma rămasă de alocat va fi 12.615 mii iar suma de 2 

mii de lei se.. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „2 mii mii lei, vă rog să 

reluați ca să notăm cum trebuie” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „deci se propune diminuarea din 

capitolul  51.01.01 rândul 278 suma de 14.215 mii lei cu suma de 2.000 mii lei, 

rămânând suma de 12.615 mii lei .   

Astfel, se diminuează suma de la Teatrul municipal, capitolul subvenții, bunuri 

și servicii de la 370 de mii lei cu 200 de mii lei, rămânând 170 de mii lei . Se 

diminuează suma de 410 mii lei la Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” cu 300 de mii 

lei rămânând 110 mii lei. La Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” se diminuează 

suma de 540 de mii lei cu 500 de mii lei, rămânând 40 de mii lei. Se diminuează 

subvențiile de la Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 de la 8.242 de mii lei cu 1 

mie de lei, mii lei, rămânând 7.242 de mii lei. Sumele diminuate se vor transfera în 

fondul de rezervă” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, vă rog dnule 

consilier Dumitru!” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „de la capitolul cultură, recreere și religie, 

cod indicator 67.02 materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, cod indicator 

20.01.09 rândul 265, 1.445,00 sumă prevăzută în buget - sumă diminuată din buget 

1.445,00 - sumă rămasă 0 .  

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cod indicator 20.01.30 

sumă prevăzută în buget 53 de mii – sumă diminuată 53 de mii – sumă rămasă de alocat 

0. Aceste sume vor trece la fondul de rezervă, la codul 50 04 . 

  La capitolul primărie: cod indicator 51.02 materiale și prestări de servicii cu 

caracter funcțional cod indicator 20.01.09 număr rând 29 suma prevăzută în buget 120 

mii lei – suma diminuată din buget 120 mii lei – suma rămasă de alocat 0.  

- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cod indicator 20.01.30, 

număr rând 30 suma prevăzută în buget 2.300 mii lei -suma diminuată din 

buget 2.300 mii lei – suma rămasă de alocat 0.  

- Cheltuieli de personal cod indicator 51.02.10  număr rând 6 - suma prevăzută 

în buget 19.550 -suma diminuată din buget 5.865 lei – suma rămasă 13 mii 

lei...mii lei..suma rămasă 13.685 mii lei. Reiau, deci cheltuieli de personal 

cod indicator 51.02  - suma prevăzută în buget 19.550 - suma diminuată din 

buget 5.865 mii lei – suma rămasă de alocat 13.685 mii lei. Reprezentând 

reducerea fondului de salarii în aparatul Primăriei cu 30 % .   

Denumirea instituției: ordine publică și siguranța națională, cod 61.02, materiale 

și prestări de servicii cu caracter funcțional cod indicator 20.01.09 , număr de rând 108 

– suma prevăzută în buget 140 – suma diminuată din buget 140 – suma rămasă de 

alocat 0. 

- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cod indicator 20.01.30, 

număr rând 109 – suma prevăzută în buget 90 mii lei – suma diminuată din 

buget 90 mii lei – suma rămasă de alocat 0. 

- cheltuieli de personal cod indicator 10, număr rând 87 – suma prevăzută în 

buget 8.900 – suma diminuată din buget 4.450 mii lei – suma rămasă de 

alocat 4.450 lei . Este vorba de capitolul ordine publică reprezentând 

reducerea fondului de salarii cu 50 % la Poliția Locală.Multumesc dna 

președinte!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „dna președinte a omis ceva din 

amendament dnul ..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, vă rog!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „dorim să mai diminuăm suma de la 

capitolul ordine publică și siguranță națională, mașini, echipamente și mijloace de 

transport, cod indicator 71 01 02, număr rând 128,  – suma prevăzută în buget fiind de 

110,50 diminuăm cu 55 de mii de lei, suma rămasă de alocat fiind 55,50 mii lei. 

Mulțumim! 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, supunem la vot 

amendamentul dnei viceprimar Tătaru cu modificările pe care le-a adus un pic mai 

devreme. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? În online, dna consilier Drumea?  

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dna consilier Stroie?” 
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Doamna consilier Stroie Mirela: „pentru” 

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

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dnule consilier Iorga? 

Dnule consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „împotrivă, să stiți că sunt foarte 

dezamăgit..ați făcut praf tot bugetul...” 

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

Nistoroiu ? 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „împotrivă” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ v-ați bătut joc de toți cetățenii” 

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

votat, dați-mi voie să-i întreb și pe ceilalți colegi, dnule consilier Ungureanu ?” 

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

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

microfoanele colegilor care deja au votat în online, mulțumesc!..colegii de la aparatul 

tehnic. Dnule consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „ repet, nu sunt de acord” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, mulțumesc, nu       

v-am auzit. Dnul consilier Iorga? Deci vă rog să consemnați dna secretar cu 12 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

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

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian acest amendament 

și au fost 2 voturi împotrivă a domnilor consilieri Nedelcu Mihai și Nistoroiu 

Alexandru și 7 abțineri și o neparticipare a dnului consilier Iorga, 6 voturi abținere a 

doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel. Amendamentul a trecut. Acum 

vă rog să votăm amendamentul dnului consilier Dumitru . Cine este pentru? Dacă se 

abține cineva? În online, dna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „pentru” 

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

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dnule consilier Iorga? 

Dnule consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „total împotrivă acestor nejustificări ” 

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

Nistoroiu ? 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „împotrivă” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „nu sunt de acord, mă abțin” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, mulțumesc. Cu 12 

voturi ”pentru” ” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian, 

o neparticipare a dnului consilier Iorga, 2 voturi împotrivă a domnilor consilieri 

Nedelcu Mihai și Nistoroiu Alexandru și diferența, voturi abținere a doamnelor și 

domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel. Da dnule consilier Dumitru voiați să spuneți ceva. 

Vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „da, dna președintă voiam să fac niște 

precizări legate de sumele retrase și destinația lor . Deci suma de 2.000 mii lei....” 

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

frumos, i-am dat cuvântul.. aveți o problemă, i-am dat cuvântul...” 

Domnul consilier Radu Nițu „ s-a votat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog frumos lăsați-l 

pe dnul consilier să vorbească. Vă rog dnule consilier Dumitru. Suntem la buget ..dnule 

consilier vă rog să păstrați liniștea, da, dnule consilier Dumitru” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „deci avem obligația să specificăm și 

destinația unde îi alocăm, îi tăiem dintr-un capitol și îi alocăm și asta vreau să fac, dacă 

înțelegeți , dacă reușiți să pricepeți lucrul ăsta..”    

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dnule Nițu nu v-ați 

înscris la cuvânt , dnule consilier Nițu lăsați-l vă rog pe dnul ..dnule consilier Nițu vă 

rog să vă abțineți de la comentarii că nu v-ați înscris la cuvânt..și nu vă adresați dnului 

consilier, vă adresați mie....dnule consilier Nițu, vă rog frumos, să-l lasați pe dnul 

consilier Dumitru. Vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „deci 2.000 mii lei să fie înscrise la 

secțiunea dezvoltare pentru finanțarea unor obiective de investiții. Este vorba de 

documentație tehnico-economice așa cum reiese din amendamentele înregistrate prin 

adresele 43472/2021 și 43474/2021 depuse la Primăria municipiului Focșani la 

registratura. 1.000 mii lei să fie înscrise la secțiunea... pot să vorbesc și mai tare dnul 

Nițu...să fie înscrise la secțiunea dezvoltare pentru finanțarea unor obiective de 

investiții la capitolul sănătate este vorba de cod 66.02... la capitolul Sănătate prin 

proiectul de buget, Primăria municipiului Focșani a promis, a propus o sumă de 12,75 

mii lei, infim, penibil și investiții 0. Deci suma de 741,42 să fie înscrisă la secțiunea 

Dezvoltare pentru finanțarea unor obiective de investiții. Deci la capitolul Învăţământ 

COD 65.02, iar suma de 13.023,58 +1445 + 53.000 să fie înscrise în fondul de rezervă 

aflat la dispoziţia autorităţilor locale deliberative cod 50.04. Mulţumesc!” 

          Domnul consilier Radu Niţu: „Doamna preşedinte....” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, numai o clipă. Să 

înţeleg că aţi dori să reluăm votul pe amendament, da, OK, numai puţin, după aceea 

domnule consilier vă dau cuvântul. Cine este „pentru”? Domnule consilier     vă adresați 

doamnei secretar, dacă îmi cereţi, da, să luaţi cuvântul şi ulterior puteţi. Aşteptaţi o 

clipă, vă rog, da?” 

          Domnul consilier Victor Dumitru: „Vă rog să supunem la vot amendamentul 

cu precizările ulterioare.” 
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          Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „OK! Da, haideţi să 

supunem din nou la vot, nu este niciun fel de problemă, da, că nu este nicio tragedie.” 

          Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Cum domnule nu este niciun fel de 

problemă, cum poate să se reia un vot?” 

 Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu v-ați înscris la 

cuvânt...” 

          Domnul consilier Radu Niţu: „.....să facă precizarea, doamna secretar.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, o să facă doamna 

secretar precizarea. Vă rog, doamna secretar.” 

          Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Trebuie precizat unde duceţi banii, dumneavoastră deja aţi votat, aţi diminuat, le-ați 

dus  în fondul de rezervă şi acum amendament, iau din fondul de rezervă unde duc?” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi mai avem 

amendamente, încă nu s-a terminat discuţia pe buget, da? Încă nu s-a terminat discuția 

pe buget, da?” 

          Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Amendament la amendament...” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu! Sunt precizări, 

sunt precizări mai concise pentru amendamentul care l-a făcut anterior, da?  

 Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Faceți cum știți, dumneavoastră știți mai bine.” 

          Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Oricum rămâne 

înregistrat pe bandă, nu e niciun fel de problemă, aşa că totul este transparent. Haideţi 

să supunem, domnule consilier, numai o clipă, haideţi să supunem la vot şi da, 

amendamentul. Cine este „pentru”? Dacă se abţine cineva? În online? Împotrivă 

poate?......Doamna consilier Drumea.” 

Doamna consilier Alina-Ramona  Drumea: „Pentru.” 

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

Drumea? Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

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

Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Pentru.” 

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

Iorga. Domnule consilier Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Împotrivă.” 

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

Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Împotrivă.” 

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

Ungureanu.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Mă abţin.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Încă o dată revenim 

la domnul consilier Iorga şi doamna consilier Drumea.” 

Doamna consilier Alina - Ramona Drumea: „Pentru.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, mulţumesc! 

Aşadar cu 12 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian 

acest amendament, 2 împotriviri a domniclor consilieri Nedelcu Mihai și Nistoroiu 

Alexandru şi o neparticipare la domnului consilier Iorga şi rămân 6 voturi „abţinere” a 

doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, amendamentul a fost aprobat. 

Dacă îmi daţi voie. Da, vă rog, doamna consilier Marcu.” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Aş vrea să mă refer la sectorul 

învăţământ şi să fac un amendament în acest sens. Întrucât proiecţia bugetară propusă 

pentru 2021 arată că educaţia  este Cenuşăreasa acestui buget şi vă amintesc, vă spun 

pentru că s-ar putea să nu aveţi la îndemână datele. În Focşani funcţionează în jur de 

1100 cadre didactice, sunt 17.132 de elevi, în învăţământul preşcolar 2.400, în cel 

primar 4.053, în  învăţământ  gimnazial 3.668  şi în cel liceal 7.100 de elevi.  

Nu discutăm despre 2 sportivi, 30 de sportivi, 20 de sportivi, vorbim despre 

profesori, elevi şi părinţii lor, de aceea trebuie să avem în vedere beneficiarii care sunt 

într-un număr atât de mare în oraşul Focşani. Noi reabilităm 1, 2, 3 unităţi şcolare  cu 

preţuri enorme, fără să avem în vedere că în Focşani sunt 8 şcoli gimnaziale, 12 licee 

şi 7 grădiniţe. Dacă vorbim despre performanţă, să ştiţi că în învăţământ există 

performanţă fără costuri suplimentare. Pur şi simplu profesorii îşi iau salariul şi aveţi 

în sală aici 2 cadre didactice cu performanţe deosebite, mă refer la colega mea de la 

PSD, Cristina Nedelcu şi mă refer la mine şi la doamna Tătaru. Da, aş vrea să, de ce 

vreau să fac această precizare, recent, domnule Niţu  faceţi parte din personalul 

nedidactic, daţi-mi voie să am prioritate în această discuţie. Domnule Niţu fiţi 

rezonabil! 

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

Niţu dacă îmi daţi voie, doamna consilier Marcu.  Vă rog frumos să vă abţineţi de la 

comentarii. Nimeni nu v-a dat cuvântul. Dacă vreţi s-o faceţi, cu mare drag şi nu  

interveniţi peste un coleg de-al dumneavoastră care discută punctual la proiectul de 

buget. Mulţumesc! Vă rog!” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Vedeţi că discuţia mea nu vreau să fie 

neapărat politică. A avea copii la olimpiadă, la nivel naţional înseamnă performanţă, 

doar pe salariu, da? Clasa mea acum 2 ani a fost pe locul 4 pe ţară şi nu mi se pare o 

lipsă de modestie, dar să alocați 200 de mii de lei investiţii pentru atâţia oameni, mi se 

pare că este o bătaie de joc. Veţi spune că nu au cerut. Vă reamintesc, noi avem, 

Consiliul Local, membrii în Consiliile de Administraţie, iar Primăria are un 

reprezentant în fiecare unitate şcolară. La Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 

reprezentantul Primăriei nu s-a prezentat niciodată. Nu e nevoie să solicite Primarul, 

în mod nelegal, să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie. Nu vorbim  

despre cultul personalităţii aici, vorbim despre elevi, părinţi, profesori. Aceştia sunt 

focşănenii, sunt iată 17.132 de elevi. Ce facem? Sacrificăm o generaţie? Aşteptăm 20 

de ani ca să se repare şi grădiniţa lor? 

Când vor face majoratul vor avea o grădiniţă mai bună? Da, nu putem reconstrui 

totul într-o zi, într-un an, dar putem să facem igienizări, putem să le acordăm nişte 

spaţii securizante, să le dăm mijloace de învăţământ moderne, câte puţin pentru fiecare, 
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dar educaţia merită, este singura investiţie durabilă. Mă scuzaţi, chiar dacă ar fi şosele, 

chiar dacă ar fi clădiri, ce facem cu oamenii? Adevărata investiţie este în oameni şi 

dacă îmi daţi voie aş susţine cu mare drag sportul, dar sportul de masă, fiecare copil să 

beneficieze de banii părinţilor săi. 

Aşadar, amendamentul meu vine ca urmare a dorinţelor înregistrate de unităţile 

şcolare, la care noi am participat în calitate de membrii ai Consiliului de administraţie, 

după cum urmează, e vorba despre alocarea unei sume de 741 de mii, 400, 741 mii lei 

care merg din, către capitolul Învăţământ 65.02 şi banii solicitaţi sunt din fondul de 

rezervă după cum urmează, poate vi se pare că sunt solicitări banale, stimaţi colegi, dar 

viaţa reală se face cu lucruri simple. Nu e nevoie să le oferim  părinţilor condiţii 

nemaipomenite. La Grădiniţa 16 de exemplu trebuie neapărat o maşină profesională de 

spălat vase, sunt lucruri reale, copiii mănâncă, copiii au nevoie  de condiţii de igienă 

speciale, 6 mii lei. La Liceul Arhitect I. Mincu amenajare şi dotare laborator 

tehnologic, pentru că avem nevoie de învăţământ profesional. Toate aceste solicitări 

sunt înregistrate la Primăria Focşani, nu sunt poveşti, 24.431 mii lei. La Grădiniţa 17 

avem următoarele solicitări, renovare şi dotare 2 săli, imprimante, renovare, amenajare 

hol, 110.920 lei. Grădiniţa 13, reparaţii acoperiş Grădiniţa 13, infrastructură internet, 

securizare acces sistem video, 115 mii lei. Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, aş 

vrea să vă amintesc, clădirea aceea nu mai este în patrimoniul care să fie interzis 

demolarea clădirii. Nu puteţi şti ce e acolo, un focar de infecţie, da? În clădirea aceea 

am susţinut examenul de admitere în 1986. E o ruşine ca un colegiu naţional să aibă 

aşa o ruină în mijloc şi se mai pune problema refacerii. Rămânem în urmă. Aşadar 

pentru Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza solicit pentru demolarea corpului B şi 

documentaţia aferentă, suma de 64.437,5 lei. Pentru Grădiniţa 18, da, avem o grădiniţă 

în reabilitare, dar unde se joacă acei copii? Ce le oferim? Îi ţinem între ziduri? De aceea 

solicitarea vine pentru amenajare curte interioară, 124.030 lei. Ştiu că despre școala, 

despre Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza s-a exprimat şi colegul meu Victor 

Dumitru, dar aș vrea să includă aici toate unităţile şcolare. 

Pentru Şcoala Nicolae Iorga solicităm pentru studiu de fezabilitate şi 

împrejmuire gard, porţi acces, 121 de mii lei. Iar pentru Şcoala 2, barieră parcare, 

reparaţie acoperiş sală de sport, anvelopare Grădiniţă 8, covor cauciucat pentru teren 

de sport, antitraumă, 165.600 lei. De asemenea solicităm alocarea sumei de 10 mii lei 

pentru proiectul în colaborare cu Liceul de Artă Gh. Tăttărescu ”Artă în spaţiul public”. 

Aş vrea din tot sufletul să înţelegem  că elevii simt acum, în acest an, anul viitor, peste 

2 ani, ceea ce le oferim noi, nu pot aştepta. Elevii aceştia  trebuie să se întoarcă acasă 

şi să primească o educaţie în condiţii rezonabile. Nu solicităm, probabil că solicitările  

ar fi mai multe şi mi-ar fi plăcut să solicităm mai mulţi bani  pentru învăţământul din 

Focşani, însă acestea ar fi priorităţile  şi cred eu că dacă alocăm din fondul de rezervă, 

asemenea sume, ele sunt derizorii faţă de sumele care circulă în alte zone, pe care nu 

le putem vedea, nu le putem justifica, de aceea dincolo de orice alt interes politic, vă 

rog să înţelegeţi că investiţia în copiii noştri este singura investiţie care durează. Vă 

mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, mulţumesc şi eu 

doamna consilier. Da, vă rog, domnule consilier Mocanu.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian-Cristinel: „Aş dori să fac şi eu un apel 

pe această cale. Totodată apreciez comentariile doamnei profesor Marcu, dar să dăm 
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importanţă şi bazelor sportive care sunt în lucru, de la Liceul cu Program Sportiv, care 

au un specific anume şi trebuie să facă antrenamente în condiţii foarte bune şi sală de 

sport, cu un atelier unde se poate face practică. Ar fi trebuit să terminăm şi acea lucrare. 

Grădiniţa 16 am stat foarte mult până s-a votat bugetul pentru anvelopare şi ce s-a mai 

făcut acolo. Aripa de la Şcoala 3, care am stat foarte mult, luni de zile, să facem 

conectarea la gaz, lumină şi apă, ca să trimitem elevii în condiţii foarte bune. Haideţi 

să le votăm şi pe acestea. Vă mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi aveţi amendament 

făcut în sensul acesta? Doamna consilier Marcu a făcut un...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian-Cristinel: „Deci de 6 luni de zile au fost 

pe,  în faţa noastră, aceste proiecte.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Sunt depuse la C.N.I, 

domnule consilier, încă o dată vă reamintesc, am citit public că în şedinţele trecute, 

documentele, adresele de corespondenţă...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian-Cristinel: „După cum știți...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „... scuzaţi-mă doar o 

clipă, ale Primăriei cu Compania Națională de Investiții, unde se vede clar în răspunsul 

celor care, credeţi-mă, au un  cuvânt, de  la Compania Națională de Investiții, care ne-

au răspuns la adresă, spunând că nu a fost trimis şi v-am citit dacă vă aduceţi aminte, 

într-o şedinţă anterioară.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian-Cristinel: „Din cele știute de mine...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aşadar în momentul 

în care Primăria va trimite aceste documente pe care le solicită Compania Națională de 

Investiții, să putem fi şi noi, să intrăm şi noi în rândul oraşelor europene, cum îi place 

domnului Primar să spună, atunci cu siguranţă vom găsi calea. Până atunci...” 

Domnul consilier Mocanu Georgian-Cristinel: „Dar....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Îmi pare foarte rău! 

Cineva nu-şi face datoria.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian-Cristinel: „Din ce ştiu eu din punct de 

vedere legal, lucrările deja începute nu mai pot fi reluate şi bugetate de C.N.I. Vă 

mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră ştiţi 

doar ceea ce  vi se oferă ca şi dezinformare. Vă rog, domnule consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamna viceprimar aş vrea să-i răspund 

domnului Mocanu referitor la sălile de sport din Municipiului Focşani, să nu uităm că 

domnul Primar, în mandatul 2016-2020 a cheltuit aproximativ 10 milioane de euro din 

banii publici, pe CSM Focşani, banii nefiind transparenţi. Putea să ia de acolo bani şi 

să facă acele baze sportive, acele săli, acele investiţii în învăţământ şi vor să mai 

cheltuiască anul acesta, peste 2,5 milioane de euro pe sport. Deci bani sunt, domnul 

Mocanu trebuie să înţeleagă că prioritatea este învăţământul, trebuie să nu risipim 

banul public şi să fim foarte transparenţi.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Corect! Dacă îmi daţi 

voie. Da, domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Scurt, 2 cuvinte.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog.” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Să nu uităm  câţi bani s-au cheltuit din 2016 

până acum. Din calculele mele, sper să nu greşesc, e posibil să am o eroare, dar sper 

să nu greşesc, sunt undeva la 260 de milioane de  euro, un sfert de miliard de euro, 

cheltuiți în 4, 5 ani. Imaginaţi-vă dacă aveam un management performant, corect, fără 

sifonările la care facem noi tot timpul referire şi încercăm să păzim  bugetul  

focşănenilor şi banii lor, dacă nu existau asemenea scurgeri, vă daţi seama cu ar arăta 

Focşaniul cu 260 de milioane de euro. Oameni buni, sunt o căruţă de bani, aceşti bani 

dacă erau cheltuiţi cum trebuie, Focşaniul era boboc, era o floare, dar sperăm că de aici 

înainte lucrurile să meargă altfel şi domnului Niţu dacă îi e foame, poate să plece. 

Mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, aş veni un pic în, 

ceea ce a discutat colega noastră referitor la amendamentul pentru unităţile de 

învăţământ şi mă bucur că s-a aplecat cu mare interes asupra nevoilor acestor copii, 

părinţi, cadre didactice, nu aşa cum a făcut domnul Primar al Municipiului Focşani şi 

o să vă dau atenţiei, o să vă dau citire şi o să vă supun atenţiei o adresă, nr. 46711 din 

7.05.2021, trimisă către toate unităţile de învăţământ preuniversitare de stat din 

Municipiul Focşani „ În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ. Prin prezenta vă 

solicităm  în cazul demarării procedurilor de scoatere la concurs a unor posturi vacante 

sau temporar vacante, din cadrul instituţiei dumneavoastră de învăţământ, respectiv 

posturi personal didactic auxiliar, precum şi posturi personal nedidactic, să informaţi 

în scris şi Primăria Municipiului Focşani. Semnat, Primarul Municipiului Focşani.” 

Este trimisă la 28 de unităţi şcolare de învăţământ este, o să dau la presă această, 

acest, nu ştiu, această fiţuică, da, deci iată cu ce se ocupă domnul Primar, în condiţiile 

în care toate concursurile scoase de către unităţile de învăţământ, la concurs, sunt 

afişate public. Nu înţeleg şi nu există procedură, din ceea ce am discutat  cu cadrele 

didactice, ca acest lucru să fie  adus la cunoştinţa Primarului Municipiului Focşani. 

Aşadar iată şi puneţi dumneavoastră în balanţă, ceea ce a  făcut doamna consilier 

Marcu şi ceea ce face domnul Primar, da, deci probabil că ar trebui  să ne fie ruşine 

nouă celor de aici, în numele domnului Primar, care a părăsit sala. Aşadar vreau să 

supun la vot amendamentul doamnei consilier Marcu. Vă rog, cine este „pentru”? Cine 

se abţine? În online, doamna consilier Drumea.” 

Doamna consilier Alina - Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

consilier Stroie. Domnul consilier Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Pentru.” 

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

Iorga. Vă rog, doamna secretar să luaţi act de faptul că domnul consilier Iorga cred că 

a  părăsit şedinţa ordinară a Consiliului Local, pentru că nu mai apare în....” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Apare online, n-a răspuns.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mie nu-mi apare aici.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Este, îl vedem pe ecran.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, OK. Domnul 

consilier Iorga mai reiau. OK. Domnule consilier Nedelcu. Domnule consilier 

Nedelcu.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mă abţin, domnișoară, mă abțin.” 

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

consilier Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Abţinere.” 

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

Ungureanu.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Abţinere.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Şi mai revin încă o 

dată la doamna consilier Stroie şi domnul consilier Iorga...” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Se abține.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „... că dumnealor nu 

au răspuns. OK. Atunci cu 11 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra și Zîrnă 

Cristian şi 2 neparticipări, a doamnei Stroie şi a domnului consilier Iorga şi 7 abţineri 

a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

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

Daniel, da, amendamentul doamnei consilier Marcu a trecut.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„8” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „8, mulţumesc, 

doamna secretar! Vă rog, da, doamna viceprimar.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru:„Am de făcut şi eu 2 amendamente. 

Primul amendament, la capitolul Învăţământ, pentru că tot ne-a adus aminte, domnul 

Primar că s-ar putea ca Festivalul Boovie să nu  aibă finanţare, ei, acum am făcut rost 

de bani, domnule Primar, am suplimentat după cum aţi văzut, fondul de rezervă şi astfel 

că propun următorul amendament: Se suplimentează cu 108,5 mii lei bugetul 

Colegiului Naţional Pedagogic, la articolul bugetar, Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, 

pentru festivalul de booktrailere Boovie, adică în legătură cu proiectul nr.6, votat de 

Consiliul Local şi se diminuează fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Local, 

cu suma de 108,5 mii lei. Al-2-lea amendament pe care aş vrea să-l propun în, la 

Primărie....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog, în online să 

opriţi microfoanele colegilor, da?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru:„....02 Maşini echipamente şi mijloace 

de transport 71.01.02, numărând 60, suma prevăzută în buget fiind de 117 mii lei. Se 

diminuează suma din buget cu 45 mii lei, respectiv autoturismul electric, la fel ca şi la 

Poliţia Locală, pentru că nu avem încă staţii de încărcare a autoturismelor electrice, 

acestea fiind bugetate abia anul viitor din propunerea de proiect, astfel încât suma 

rămasă de alocat, va fi de 72 de mii de lei. Vă mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, supunem la vot. 

Vă rog, cine este „pentru”? Cine se abţine? În online, doamna  consilier Drumea.” 

Doamna consilier Alina - Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Stroie. Domnul consilier Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Pentru.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „OK.” 

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

Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mă abţin de la această mascaradă.” 

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

consilier Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Mă abţin.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Poftim? Domnule 

consilier...” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Abţinere, nu mai poftiţi.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, mulţumesc!” 

Domnule consilier Ungureanu.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Mă abţin.” 

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

consemnaţi, doamna secretar, cu 12, cu 11 voturi „pentru”, neparticiparea a 2 colegi, 

doamna consilier Stroie, domnul consilier Iorga...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mă abţin, mă abțin. Cred că nu m-

aţi auzit, am probleme cu internetul.” 

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

consilier Iorga. Reiau. Iată că a revenit şi domnul consilier. Deci 11...” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru şi eu, acum vă aud.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, vă mulţumesc! 12 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

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

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian, mulţumesc! 2 voturi 

„împotrivă”a domnilor consilieri Nedelcu Mihai și Nistoroiu Alexandru şi 7 abţineri a 

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

Nedelcu Cristina, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, amendamentul a fost 

aprobat. Da, vă rog, dacă mai avem discuţii pe marginea  proiectului de buget, 

amendamente? Dacă îmi daţi voie, vreau să fac o scurtă precizare şi anume, a vorbit 

colegul consilier, domnul Dumitru despre diminuarea cheltuielilor de personal din 

cadrul Primăriei Municipiului Focşani cu 30%. Haideţi să vă mai spun, pentru că 

focşănenii trebuie să ştie şi pentru că sunt banii dumnealor, haideţi să vă spun ce a făcut 

Primarul Municipiului Focşani, cu data de 1 martie sau mai bine zis, luna martie, să nu 

greşim. A mărit prin dispoziţie, salariile tuturor şefilor departamentelor din Primăria 

Focşani. Aparent este puţin, dar.....” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Doamnă ce treabă are cu proiectul, 

discutăm pe proiect sau...” 

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

opriţi, vă rog frumos să opriți, încă o dată revin și vă rog să...” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Eu vă întreb ce treabă are cu 

proiectul?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Opriţi microfoanele 

celor din online când vorbeşte alt coleg din sală.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „De ce vorbiţi despre cineva care nu este de 

faţă, să se apere? E frumos, doamna preşedinte, să vorbiţi despre cineva care nu este 

de față?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos să-i 

opriţi microfonul colegului Nedelcu Mihai din online. Aparatul tehnic...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Altceva...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă domnul Primar 

v-a dat alt ordin, vă rog frumos, eu conduc şedinţa şi v-aş ruga să ţineţi cont de lucrul 

acesta şi vă mulţumesc! Da, haideţi să spunem lucrurilor pe nume. Fiecare a primit cu 

aproximativ 500 de lei în plus.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră n-aţi primit?” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Discutaţi la proiect, nu bateţi 

câmpii.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...Cabinetul 

Primarului are 4 consilieri personali, media pe lună a unui salariu, a acestui consilier 

este de aproximativ 7000 de lei. Aş întreba, la nivelul de trai pe care-l are Municipiul 

Focşani, dacă 7000 de lei sunt mulţi sau puţini? Cred că toţi ne dăm seama că sunt 

foarte mulţi bani. Vorbim de salariile de bază, domnule consilier, da, tot timpul se 

vorbeşte de salariul de bază. Salariul de bază este format, da, din, pe lângă salariul în 

sine, se mai primeşte şi o normă de hrană, pentru cei care nu ştiu şi sporuri aferente, în 

funcţie de atribuţiile  dumnealor. Haideţi să vă dau aşa un exemplu, directorul 

departamentului economic, domnule Niţu nu v-aţi înscris la cuvânt şi vă rog frumos 

să-mi daţi voie să vorbesc.” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Haideți spuneți şi dumneavoastră...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În momentul în care 

vă dau drumul, o să vă dau drumul la microfon, atunci când vă înscrieţi la cuvânt. 

Domnul, directorul economic din cadrul Primăriei Municipiului Focşani are un salariu 

de bază de 14,720 de lei. Acelaşi salariu îl are şi directorul departamentului de 

investiţii, şefi de servicii şi şefi de birouri. Şefi de servicii 12,650 de lei, iar şefii de 

birouri 10,810 lei. Pentru cei care sunt simpli funcţionari publici, salariile nu au crescut 

semnificativ pentru ei, este vorba despre şefii care primesc practic directive de la 

domnul Primar, da, să facă întocmai împotriva Consiliului Local. Ştiţi foarte bine acele 

referate negative, ştiţi foarte bine nepunerea...” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Doamna preşedinte...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „....nepunerea la 

dispoziţie a documentelor la mapă şi multe altele, domnule Niţu sunteţi liber să părăsiţi 

sala, dacă nu vreţi, domnule Niţu vă rog frumos, vorbesc pentru focşăneni, nu pentru 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Nu, dar şi eu vorbesc tot pentru focşăneni. Câţi 

bani luaţi dumneavoastră pe lună şi ce faceţi pentru Focşaniul ăsta?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Niţu, vă rog 

să vă abţineţi de la comentarii. Să spunem lucrurilor pe nume, domnule consilier, 

numai o clipă, să spunem lucrurilor pe nume, şeful Administraţiei Pieţelor din Focşani, 

în speţă domnul Duşinschi este şi consilierul personal al domnului Primar şi primeşte  

6.815 lei şi de la Primăria Municipiului Focşani, din banii focşănenilor. Directorii de 

subordonate, că revenim şi la dumnealor, mulţi dintre ei sunt aici prezenţi în sală, da, 
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au nişte salarii, în speţă Poliţia Locală, da, 14.720 de lei. Păi dacă pentru un simplu 

angajat, din banii focşănenilor cheltuim pe an, aproape 2 miliarde de lei şi în 4 ani, 

aproximativ 7 miliarde de lei, vă întreb eu, dragi focşăneni, de unde să avem drumuri 

asfaltate în Municipiul Focşani? 

Vă rog frumos! Unităţile şcolare de care vorbea mai devreme colega mea, 

doamna consilier Marcu, să fie la standarde, de unde să avem parcuri, de unde să avem 

lucrări să ne facă cinste oraşului nostru şi să ne mândrim, că locuim într-un oraş 

european, cum îi place cuiva să spună. Aşadar, dacă  cu ginerele consumăm 7 miliarde 

de lei în 4 ani şi cu soţia dumnealui, care este la Direcţia de Asistenţă Socială şi 

probabil că are salariul cumva cam la fel, adică 15 miliarde sau ceva de genul acesta 

se duc în 4 ani, pentru 2 persoane din Municipiul Focşani, înseamnă că chiar noi nu 

ştim  să manageriem banul public şi nu sunt banii noştrii, revin...” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Dar dumneavoastră la ce, de la cine luaţi banii? 

Nu tot de la ...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos să vă 

abţineţi, vă rog frumos să vă abțineți, da, creşterea salariilor, domnule Niţu vă poftesc 

afară, vă poftesc afară şi să nu uităm creşterile. Domnule Niţu vă rog să vă calmaţi. Să 

nu uităm, aceste creşteri salariale au intervenit în an pandemic, au intervenit în an 

pandemic, când toată lumea  se chiverniseşte şi face tot ce trebuie ca să aibă economii 

la buget, că este o persoană fizică, că este o instituţie publică, domnul Primar al 

Municipiului Focşani, da, după bunul plac, risipeşte banii focşănenilor. Ceea ce ne 

arată cu asfaltările în oraş este praf în ochi, este o peticeală ieftină care ne-o vinde din 

primul mandat. Deci vă rog frumos, dacă dumneavoastră n-aveţi grijă de banul public, 

iată că grupul PNL-USR-PLUS are grijă! Vă mulţumesc! Da, domnule consilier.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulţumesc, doamna preşedinte! Pentru că 

sunteţi aşa de transparentă, vă rog să le spuneţi focşănenilor care este salariul 

dumneavoastră pe lună.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Eu n-am salariu, 

domnul consilier.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Indemnizaţia dumneavoastră de viceprimar.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Şi încă o dată să ştiţi 

că dumneavoastră nu sunteţi aici să mă interogaţi pe mine. Eu sunt ales local ca și 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Eu vă întreb ca focșănean. Ca focşănean vă 

întreb, cât aveţi salariul sau indemnizaţia?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu intru în polemică 

cu dumneavoastră, că nu despre asta este vorba în bugetul Municipiului Focşani.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Păi da. Aţi spus despre acești şefi de la 

deconcentrate, da?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci ştiţi că ....” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „....ați spus despre dumnealor. Cu amabilitate 

şi respect vă adresez întrebarea, să le spuneţi, vă rog frumos, focşănenilor, care este 

indemnizaţia dumneavoastră?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog să vă adresaţi 

în scris. Mulţumesc!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Care este indemnizaţia dumneavoastră?  
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog, vă rog, 

doamna viceprimar!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Domnule Şelaru, vă rog să nu 

confundăm funcţiile alese, cu cele contractuale sau publice, da? Să înţelegem 

funcţia....” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Deci rugămintea mea este.....” 

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

v-am dat cuvântul.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Eram la cuvânt şi au intervenit peste mine. 

Rugămintea mea este  să spuneţi care este indemnizaţia dumneavoastră, focşănenilor. 

Cât?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În declaraţia de avere, 

care este publică, o s-o regăsiţi, știți faţă de dumneavoastră care daţi nişte declaraţii 

false, deci vă rog frumos...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Vă rog frumos să faceţi lucrul ăsta...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci domnule 

consilier Şelaru, vă rog, s-au înscris la cuvânt colegii...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Dați-mi cuvântul că...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...îi răspund eu...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc! Asta se...transparenţă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Da?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog frumos să-mi permiteţi să vorbesc. 

Domnule coleg, n-a întrebat nimeni şi n-a luat nimeni în discuţie salariul domnului 

Primar, da? Şi dumneavoatră n-aveţi dreptul să luaţi în discuție salariile viceprimarilor. 

Dacă doriţi discutăm şi de salariul Primarului.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Stimate domnule coleg, stimate domnule 

coleg...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu v-ați înscris la 

cuvânt, domnule Șelaru, vă readuc aminte, vorbea domnul consilier Bîrsan. Vă 

mulțumesc! Haideți domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Stimate domnule coleg...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Apăsați pe buton, vă 

rog!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog frumos să trecem la vot. 

Mulțumesc!” 

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

amendamente sau discuții? Domnule consilier Dumitru, vă rog!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc, doamna viceprimar. Haideți 

să vă dau și eu niște date mai în detaliu vizavi de salariile din Poliția Locală Focșani. 

Da, o să vă minunați, domnule Nițu, să constatați....” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Nu este normal...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Directorul executiv de la Poliția Locală 

Focșani are 14.720....” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Mai mult decât Primarul...” 



83 
 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Prin comparație cu Poliția Locală, Arad 

care are 10.459, deci cu 50% mai mare. Șef serviciu la Focșani are 12.650, la Arad are 

9.200. Șef birou la Focșani are 10.810, la Arad are 8.900. Polițist local superior la 

Focșani are 8.578, ca să vezi la Arad are 6.398. Polițist local principal la Focșani are 

6.491, la Arad are 6.000. Polițist local asistent aici e paritate. Polițist local superior 

5.316, 4.739 și exemplele pot continua, dar n-o să vă dau citire.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „...că s-au dus la maxim pe grilă...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Vă rog, ca să termin și tot comparativ, 

dacă am luat polițiștii de la Focșani și i-am angaja la Suceava, diminuarea salarială, la 

salariile la totalul fond de salariu, la salariile de bază, deci va fi mai mică, deci salariile, 

cheltuiala lunară va fi cu 42.339. În schimb dacă i-am duce la Arad va fi cu 88.362, 

însemnând la salariile de bază diferențe anuale de 10 miliarde, ca să înțelegeți. Deci 

1.060.334. Dacă analiza o facem la total fond de salarii, diferența sau suma în plus 

cheltuită de Primăria Municipiului Focșani pentru salariile polițiștilor, Poliției Locale 

este mai mare  cu un miliard 689.726. Mulțumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați și a, 

mulțumesc! Vă rog, domnule consilier!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Deci nu doriți să ne răspundeți la întrebare.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doresc să fac un 

amedament. O să fiți surprins că dumneavoastră n-ați reuțit să citiți bugetul și...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Nu nu nu, asta voiam să vă întreb, dacă doriți 

să răspundeți la.....elegantă a dumneavoastră, nu aveți, îmi pare rău....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vreau să fac un....” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Șelaru eu v-am adresat-o și 

dumneavoastră. Întrebăm de domnul Primar întâi. Întrebați de domnul Primar întâi, 

întrebați-l pe domnul Primar.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule Bîrsan....” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...............domnule Șelaru...” 

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

Bîrsan, doar o clipă, că vreau să mai fac....” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „.....nu am intrat în discuție cu domnul 

Bîrsan.......Probabil că nu s-a uitat....Mulțumesc!” 

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

zic că ar trebui să vă abțineți de la comentarii, atât timp cât ocupați un scaun pe banii 

focșănenilor și aveți o declarație dată în fals, da, deci vă rog frumos abțineți-vă de la 

comentarii.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamna viceprimar...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Chiar sunteți sunteți, 

știți, faceți...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamna viceprimar...indemnizație....ați citit 

legea?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Ați citit legea?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Încă o dată vreau să 

fac un amendament la capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, salarii, 

rând 324, cod indicator 70.02.10. Suma prevăzută este de 6.200 mii lei, suma diminuată 
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va fi de 1.860 mii lei, suma rămasă de alocare este de 4.340 mii lei, suma care se va 

regăsi în fondul de rezervă cod 50.04. Este vorba despre Direcția de Dezvoltare care 

din păcate are alocați bani de salariu, de 7 ori mai mult aproape, decât banii pentru 

investiții.  

Este jenant să vedem că cine trebuie să muncească în folosul comunității, uitați-

vă numai puțin în Perimetrul Istoric, în fiecare an se întâmplă același lucru, da și nu 

face lucrări de calitate. Așadar, dragi colegi, domnul director în speță, că 

dumneavoastră  ma refer, da, aveți un salariu de acela de care spuneam mai devreme 

și dumneavoastră că sunteți una din subordonatele remunerate de către domnul Primar 

prin dispoziție, așadar haideți să ne aplecăm asupra lucrului bine făcut pentru 

focșăneni, că de aia sunteți acolo pe banii dumnealor. Așadar supun amendamentul la 

vot, vă rog! Cine este ”pentru”? Cine se abține? În online, doamna consilier Drumea. 

Doamna consilier Stroie.” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru. M-ați auzit?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, v-am auzit, 

mulțumesc! Domnul consilier Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Pentru.” 

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

Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mă abţin.” 

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

Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Doamnă să vă fie rușine pentru că 

ne luați dreptul la cuvânt.” 

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

Ungureanu. Vă rog frumos să-i opriți microfonul.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Să vă fie rușine!” 

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

Ungureanu.” 

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

Drumea.” 

Doamna consilier Alina - Ramona Drumea: „Pentru.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Sunteți de râs! Asta sunteți, de râs, 

da? Habar n-aveți ce discutați, numai numere, dar habar n-aveți ce înseamnă 

infrastructură, nimic, zero...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „A fost aprobat cu 12 

voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian. 

Domnule Gongu dacă vreți să vă înscrieți la cuvânt, vă rog să o faceți, da, 12 voturi 

”pentru”, da, suntem la Consiliul Local, vă rog să vă abțineți de la comentarii, nu v-ați 

înscris la cuvânt și....” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Dictatură faceți la PNL...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mai departe, doamna 

secretar.” 
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Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Domnul Ungureanu și domnul Iorga nu au răspuns.” 

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

Iorga.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„A ieșit.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Neparticipare la vot, 

da, domnul, au ieșit, da?” 

Deci 12 voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian, 

2 neparticipări la vot a domnilor consilieri Iorga Marius și Ungureanu Daniel și 7 

abțineri a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

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

Dacă mai sunt discuții? Amendamente? Dacă nu, supunem  proiectul nr.4 la vot este 

vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului 

Focșani. Evident cu toate amendamentele care au fost discutate și votate în cadrul 

ședinței de astăzi. 

Cine este ”pentru” bugetul Municipiului Focșani, da? În online, doamna 

consilier Drumea. Vă rog frumos o clipă.„ 

Doamna consilier Alina - Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Stroie. Domnule consilier Nițu vă rog să vă abțineți. Domnul, doamna consilier Stroie. 

Domnul consilier Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Pentru.” 

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

Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD este ”pentru” bugetul 

Municipiului Focșani cu....” 

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

Drumea, da, a zis ”pentru” și dumneaei.” 

Doamna consilier Stroie: „Pentru și eu.”  

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

cu unanimitate de voturi, bugetul Municipiului Focșani a fost aprobat, mai puțin 

domnul, deci neparticipările la vot sunt domnul Iorga și domnul Ungureanu, care nu 

mai sunt în, ba da, scuze, domnul Ungureanu este, domnul Iorga nu mai este în online.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Domnul Iorga și atât.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Am votat cu ”pentru”.” 

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

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Domnul Nistoroiu cum votează?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „A, nu, domnul 

consilier Nedelcu a spus....” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru, doamnă.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Tot grupul PSD a votat ”pentru”.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Pentru bugetul 

Municipiului Focșani, așa cum a fost adoptată.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Tot grupul, fără excepție.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Domnișoara președinte și eu am votat 

”pentru”.” 

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

Mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Suntem pentru buget, dar suntem contra 

prostiilor.” 

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

doar domnul Iorga a ieșit din online, deci o singură neparticipare la vot și 20...., 

proiectul a  fost adoptat, devenind hotărârea nr. 101 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Iorga a votat  ”pentru”, am vorbit 

eu personal cu dumnealui.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, da, da. Avem aici 

proiectul, da, da, da, avem aici.  Nu e amendament, era completarea ordinii de zi. 

Haideți să trecem și la ultimul proiect înscris pe ordinea de zi este vorba  de proiectul 

pentru modificare a Anexei nr.1 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani 

nr.462/28.11.2018.” 

 

Se prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani 

nr.462/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație 

Avizare Lucrări de Intervenție pentru realizarea obiectivului de 

investiții:”Reabilitare și modernizare bloc situat în str.Măgura nr.123” 

municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci dacă îmi dați 

voie am câteva intervenții referitor la acest proiect, referitoare la acest proiect și anume 

știți foarte bine că prin acest proiect practic se cere, din bugetul local evident 

suplimentare de cheltuieli, ceea ce înseamnă că suma alocată de 2 milioane 14 mii 39 

lei, în perioada noiembrie 2019 - 31 decembrie 2020, da, a fost practic alocată pentru 

finalizarea acestei lucrări. La 31 decembrie 2020 a expirat contractul pe care, da, 

constructorul o avea cu Primăria Focșani. Din suma de mai sus Primăria nu a folosit 

suma de 100 de mii de lei, pentru că a expirat contractul cu Ministerul Dezvoltării, 

așadar scuzați-mă, vă rog, există și o suplimentare de sume și imediat o să vedeți  că 

aveți în proiect, numai o clipă.  

Aveți în oglindă hotărârile de Consiliu Local care au fost aprobate și se vede clar 

că la anul 2019, sumele propuse în indicatori, în  modificarea acestor indicatori nu au 

fost prinse și se vine astăzi, da, prin hotărârea 476/2019. În proiect găsim Anexa, da, 

cu indicatorii și dacă le puneți comparativ, o să vedeți că  ceea ce trebuia  și a rămas 

aprobat la momentul  respectiv, astăzi este practic adus așa  și aruncat  în ochi 

consilierilor pentru a fi votat. La, deci HCL 476/2019, domnule consilier Șelaru, dacă 

știți la ce mă refer, avea la Alte cheltuieli, prevăzută suma 0....” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Dumneavoastră erați pe vremea aia, nu eram 

eu.” 



87 
 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În niciun caz. Păi 

ascultați. În niciun caz...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Ascult, să știți.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu erau cuprinși 

5.950 lei. Deci se vine cu modificare care practic e o minciună. Da, haideți să trecem 

la vot. Vă rog! Cine este ”pentru” acest proiect, da? OK. Cine se abține? În online, 

doamna consilier Drumea.” 

Doamna consilier Alina - Ramona Drumea: „Abținere.” 

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

Stroie.” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Mă abțin.” 

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

Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Abținere.” 

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

Nedelcu....” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

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

Iorga. Domnule consilier Nistoroiu.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.„ 

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

Ungureanu.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Eu votez ”pentru”.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „OK. 12 abțineri ” a 

doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian, 1 neparticipare la vot a 

domnului Iorga Marius și 8 ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel proiectul nu a fost aprobat. Dacă vreți, 

domnule consilier Gongu, să luați cuvântul, că nu v-am auzit să fiți îngrijorat  de banii 

focșănenilor sub nicio formă, dar stați pe banii dumnealor. Haideți să trecem, vă propun 

să trecem la secțiunea a-2-a pentru că avem și așa ceva înscris pe ordinea de zi și 

secțiunea, chiar a-3-a Diverse. Așadar trebuie să mai aveți răbdare, domnule consilier. 

Domnule consilier puteți să, da, secțiunea a-2-a sunt înscrise pe ordinea de zi. 

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

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

social pe luna martie 2021. Dacă sunt discuții, dacă aveți? Această adresă, doamna 

secretar trebuie să-i dau citire, așa e?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„E o situație pe care ați cerut-o dumneavoastră.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...da și trebuie să-i 

dau citire, nu? Nu este obligatoriu?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Nu, doar așa.....secretariatul.........se trece în procesul-verbal....” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă întreb ca să facem 

întocmai. OK, mulțumesc! La punctul numărul, domnule consilier Nițu vă rog frumos, 

dacă vă este foame puteți să părăsiți sala, vă dăm voie. 

La nr.2 este înscrisă Cererea doamnei Vasile Dorina înregistrată la Primăria 

municipiului Focșani sub nr. 37475/09.04.2021 privind aprobarea ștergerii majorărilor, 

penalităților față de S.C. ENET S.A. Focșani. Dacă sunt întrebări? Dacă cineva vrea să 

ne lămurească, dacă doamna admnistrator de la ENET ne poate oferi, că presupun că 

știți despre ce este vorba și dumneavoastră și ne puteți ajuta. Da, știm, da....” 

Doamna Cristina Costin: „Da, din păcate doamna  după cum ați văzut și 

răspunsul nostru, are 5 dosare de executare silită...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnilor consilieri, 

doar o clipă, vă rog.” 

Doamna Cristina Costin: „Are un debit de aproximativ 9.700 lei, 5.106 cred 

că e debitul și de fapt diferența 4.200, nu știu exact, reprezintă penalitățile, majorările 

de fapt. Ea n-a venit niciodată până acum  la noi, din 2008, de când are acest debit, 

până în, n-a fost deloc, a fost și plecată din țară, a venit acum, pentru că prin  executările 

silite i s-a pus sechestru și pe mașină și a fost oprită în trafic și nu mai poate să circule 

cu mașina.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Și i s-a răspuns la.....” 

Doamna Cristina Costin: „Da, noi i-am răspuns că nu este legal, a promis că o 

să platească, că o să plătească, că până acum nu a  plătit absolut niciun leu.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ok, mulțumesc! 

Doamna Cristina Costin: „Bine, mulțumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu:  Bine, mulțumesc 

pentru precizare!  

La nr.3 la secțiunea a-2-a este înscris Raport de audit nr. 390/2021 întocmit de 

Camera de Conturi Vrancea având tema ”Eficacitatea asocierii în participațiune, 

concesionării și închirierii bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului 

Focșani”. Dacă asemenea aveți păreri, opinii referitor la, n-aveți, nu, vă grăbiți, am 

înțeles.  

La punctul 4 de la secțiunea a-2-a Adresa Comisiei pentru siguranța circulației 

în municipiul Focșani nr. 39789/2021. Dacă, la fel, aveți discuții pe marginea  acestui? 

La punctul 5 de la secțiunea a-2-a Contestația administrativă nr. 2592/2021 

formulată de PARKING Focșani S.A. împotriva  Hotărârii Consiliului local nr. 

376/2020, da, OK. Menționez că într-un prim termen  Consiliul Local Focșani a 

câștigat procesul intentat de Societatea PARKING, subordonată a Consiliului Local, 

de altfel. 

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

Dacă aveți discuții? Nu? 

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

Dacă nu aveți discuții, trecem și la punctul nr.8 de la secțiunea 2, a-2-a Citația emisă 

de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 587/91/2021. Dacă și aici sunt discuții? Dacă nu, 

trecem la secțiunea a-3-a, Diverse. Vă rog, dacă sunt înscrieri la cuvânt. Deci doamna 

viceprimar Tătaru, domnul consilier Costea. Altcineva dacă mai dorește? Domnul 

consilier Răduță, da, vă rog! Da, domnule consilier Zîrnă. Vă rog, doamna 

viceprimar!” 
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Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Mulțumesc, domnișoara președinte. Aș 

vrea să atrag atenția domnului consilier  PSD, Daniel Ungureanu, care este oricum în 

conflict de interese, având o firmă de taxiuri, că o parte din mașinile dumnealui, am 

impresia  că circulă fără licență. Cel puțin una dintre mașini sigur a circulat fără licență, 

astfel încât  a fost sancționată de către Poliția Municipiului și    i s-au ridicat numerele 

de înmatriculare. Această mașină ocupă domeniul public, parcând, parcată fiind la 

stația de alimentare cu combustibil, Lukoil din centrul orașului.  Vă rog, domnule 

Daniel Ungureanu,  nu dați bir cu fugiții, văd că ați ieșit din online, să remediați această 

problemă și rog și domnul polițist, mă rog polițist, director, cum e denumirea  de la 

Poliția Locală, domnul Alecsandrescu, director de la Poliția Locală, să ia măsuri în 

acest sens, să ridice, să ridice, să dispună ridicarea acestei mașini, împreună cu, în 

colaborare cu domnul Statache de la PARKING. Vă mulțumesc! Deci, a, să rectific 

sau să completez, licența 123. Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Credeam că ne chemați la ziua 

dumneavoatră.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Ofer, colegilor de la PSD, câte un 

voucher de 20 de lei, să mănânce ceva la CORSO, că tot este prietenă de casă.” 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Credeam că ziceți la Cantina Socială.” 

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

vrea să revin un pic la secțiunea a-2-a, pentru că există adrese venite în completarea.     

Dacă vă aduceți aminte, am primit de la doamna Dăscălescu, un email cu ultimele 

documente și este vorba despre, vreau să le dau citire, este vorba despre Adresa 

46297/6.05.2021 referitoare la dosarul nr.268/91/2021 de la Tribunalul Vrancea și dacă 

aveți discuții, vă rog să le faceți. 

Iarăși adresa 46813/17.05.2021 în, tot de la Tribunalul Vrancea referitor la 

dosarul nr.710/91/2021. Dacă vreți, vă pot spune despre ce este vorba, da, toate aceste 

dosare pe care le-a întentat grupul consilierilor PSD, Consiliului Local, în speță cu 

birourile viceprimarilor, cu suspendarea și anularea hotărârii de Consiliu Local prin 

care au fost aleși viceprimarii. 

Iarăși o adresă 45239/4.05.2021, da, intentată mie, ca președinte de ședință, de 

către subsemnații din PSD, da, o să așa. 

Și o altă adresă nr. 46510 din 6.05.2021. Este vorba despre o citație în dosarul 

358, domnule Nițu, vă rog frumos să vă comportați civilizat. Dumneavoastră ați vorbit 

toată ședința peste, în dosarul nr. 358/91/2021 de la Curtea de Apel Galați, da? Dacă 

aveți discuții, dacă nu, trecem mai departe la domnul Costea, care era înscris pentru 

Capitolul Diverse, secțiunea de Diverse.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Mulțumesc, doamna  președinte, am avut mai 

multe discuții cu cetățenii din oraș, din diverse cartiere, care s-au plâns de valoarea 

enormă, cuprinsă între 650 de lei și 1200 de lei, venite din partea ENET. Mai mult de 

atât, sunt blocuri care sunt debranșate total de la ceea ce însemană apa caldă și au doar 

încălzire. Imaginați-vă că mulți cetățeni nu mai pot suporta aceste sume. Discutăm 

despre luna martie, nu a nins, nu au fost geruri de -25 de grade. Agentul termic, mai 

mult de atât s-a livrat și în ziua de Paște, când se făceau cozonaci și erau 50 de grade 

în casă. Dar cetățenii vor lucrul acesta. Cum se justifică aceste facturi enorme, enorme 

pentru o pensie de 800 de lei? 
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Și atunci ne întrebăm de ce executări silite, de ce judecată, de ce penalizări, de 

ce, de ce, de ce? Mai mult de atât, am dori lunar să ni se prezinte  situația reală. Unde 

merg banii? Am votat o dată 160 de miliarde, acum sunt din nou, bugetați 70 de 

miliarde. Unde merg acești bani? Sunt sume enorme în continuare. Vă mulțumesc!” 

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

domnule consilier Costea! Vă rog, domnule consilier Răduță, v-ați înscris la cuvânt, 

vă rog!” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae: „Mulțumesc, doamna președinte. E prima 

dată când iau cuvântul, așa că e puțin.....” 

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

Domnul consilier Răduţă Nicolae: „E destul de probabil să mă încurc un pic, 

dar mă veți înțelege. Am o scurtă întrebare, e despre, e vorba de capitolul 74.02, la 

Protecția mediului, am sesizat o situație și aș vrea să știu un pic mai mult despre ce ar 

fi vorba. În anul 2020 Primăria, pe luna ianuarie ori februarie, Primăria a plătit 214 mii 

lei către Administrația Fondului De Mediu, respectiv însemnând contribuția datorată 

neîndeplinirii obiectivului de reducere a cantității de deșeuri eliminate prin depozitare, 

iar pe anul 2021 a plătit pentru 2020, pe,  în luna februarie, o sumă de 3 ori mai mare, 

respectiv 637.380 lei. 

Aș vrea să știu de ce am ajuns în situația, această taxă, contribuție, ce s-a 

întâmplat de nu am  îndeplinit anumite situații, respectiv la deșeuri și s-a triplat această 

sumă? Dacă poate să-mi răspundă cineva.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, dacă nu avem pe 

cineva acum. Domnule consilier Gongu abțineți-vă să, faceți doar comentarii de pe 

margine. Dacă vreți, înscrieți-vă la cuvânt și vorbiți cât doriți. Dacă nu este cineva  în 

sală să poată răspundă colegilor, o să rog la interpelările verbale pe care le fac colegii 

consilieri, chiar să se dea răspunsul, da, în, exact, dacă nu verbal, în scris. Corect, nu 

cum   s-a întâmplat în alte ședințe de Consiliu Local. Vă rog, domnule consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Mulțumesc, doamna viceprimar! Referitor 

la comparațiile făcute de domnul consilier Dumitru Victor, cu Poliția Locală, am Legea 

155/2010, art.44 la organe sau foruri care controlează. Se pot controla acesta și poate 

controla această instituție și de către Ministerul Afacerilor Interne. 

Cu această ocazie  cer public prefectului județului Vrancea să dispună un control 

la Poliția Locală, datorită acestor  comparații de sume. De ce alții au salarii mai mici 

și la noi sunt enorme. Vă mulțumesc, doamna viceprimar!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da și eu vă 

mulțumesc! Dacă mai sunt discuții, dragi colegi? Dacă nu mai sunt, doamna, domnilor 

colegi, dragi focșăneni, o să declar ședința închisă. Vă mulțumesc! La revedere!” 
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