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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 
 

 

PROCES VERBAL 

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 11.10.2021 

 

 

 

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

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

Municipiului Focșani, cu participarea fizică și online  a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

agricultură; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-na Carmen Grosu – director Direcția Economică; 

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

 d-nul Adrian Nicolae Vulpoiu – director CUP Salubritate S.A. Focșani; 

 d-nul Statache Nicușor – director Parking Focșani SA; 

 d-na Mandea Ionica – inspector Serviciul Corp de Control; 

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciul investiții; 

 d-na Alina Iordăchescu – șef serviciul Resurse umane, managementul 

calităţii; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – director S.C. Administrația Piețelor Focșani 

S.A.;  

 d-nul Cosmin Simion  - jurist Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani;  

 reprezentanți ai mass-media. 

 

 Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al 

municipiului: 
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1. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii 

de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la 

Societatea PARKING Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

PARKING FOCȘANI pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și efectuare 

a activităților de blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor 

staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani;

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și 

locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 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., cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor pentru concursul 

organizat în vederea numirii directorului gradul II la Clubul Sportiv Municipal 

Focșani 2007;    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local 

al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 11.10.2021. 

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

nr. 871/5.10.2021 emisă de Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă, ședință ce se desfășoară cu participare fizică și online. Având 
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în vedere acest lucru, voi face apelul nominal al consilierilor locali care participă 

la ședință: 

Domnul Bîrsan Costel! O să revin. Domnul Costea Ionel!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Sărut mâna! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Doamna Dimitriu Ana-Maria!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Doamna Drumea Alina!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Dumitru Victor!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Gheoca Corneliu!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Gongu Emanuel!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Bună ziua tuturor! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Iorga Marius!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Macovei Liviu!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Doamna Marcu Livia!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Mocanu Georgian!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Doamna Nedelcu Cristina!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Nedelcu Mihai!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Sărut mâna! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Nistoroiu Alexandru!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Radu Nițu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Sărut mâna! Prezent.” 
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Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Răduță Nicolae!” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Bună ziua, doamnă! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Doamna Stroie Mirela!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Șelaru Aurel!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Doamna Tătaru Alexandra!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Ungureanu Daniel!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Zîrnă Cristian!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Constat că în sală sunt prezenți 14 consilieri locali 

municipali, iar în mediul online 6, absent consemnat fiind domnul Bîrsan.  

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

137 alin. ( 1) din Codul Administrativ. Rog a se consemna că au fost îndeplinite 

până la acest moment procedurile impuse de art. 136 alin. (8) din Codul 

Administrativ.  

Proiectele înscrise pe ordinea de zi de astăzi fiind însoțite atât de rapoartele 

compartimentelor de specialitate, cât și de avizele comisiilor de specialitate care 

v-au fost transmise prin poșta electronică.  

Vă reamintesc 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.  

De asemenea, vă aduc la cunoștință că procesul-verbal al ultimei ședințe 

de îndată va fi supus discuției dumneavoastră la următoarea ședință. Mulțumesc! 

Doamna președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Mulțumesc, doamna Secretar general, domnilor consilieri, domnule Primar, 

stimați invitați, bun venit la ședința extraordinară convocată prin Dispoziția 

Primarului nr. 871/05.10.2021! 
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Pe ordinea de zi sunt supuse aprobării 7 proiecte de hotărâre. Dacă sunt 

discuții pe marginea ordinii de zi? Vă rog, domnule Primar!” 

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

Vă mulțumesc, doamna viceprimar! Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, 

stimați invitați, dragi colegi! La ordinea de zi de astăzi, mai avem de adăugat 

proiectele următoare: 

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

Consiliului Local Focșani nr. 8 din 4 februarie 2021 privind aprobarea 

predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

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

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 

”Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe 

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

Vasile Pârvan, strada Bahne din Municipiul Focșani”, județul Vrancea; 

initiatori, Misăilă Cristi Valentin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Nedelcu 

Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra. 

 

2.  Al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi e care-l propun pentru 

completare se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza 

DALI-Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de 

investiții ”Refacere infrastructură stradală și parcări adicacente străzilor 

Maior Gh. Pastia, M.Kogălniceanu, D.Cantemir, Cuza Vodă-PT8 din 

municipiul Focșani; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2021; 
 

4. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului 

Sportiv Școlar Focșani; 
 

5. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Palatului 

Copiilor Focșani; 
 

6. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preepmțiune la 

cumpărarea imobilului-monument istoric ”Casa Cristoff Garabet 

(Tănăsescu) cod. LMI Vn-m-B-06435 din Focșani, b-dul Gării nr. 12, 

înscris în CF nr.63556 Focșani, aflat în proprietatea domnilor Țugurlan 

Dumitrache și Țugurlan Maricica; 
 

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 

59/09.04.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 272/2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
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municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate pentru 

mandatul 2020-2024; inițiatori, consilierii locali PNL-USR PLUS. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Supun 

la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru?  

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

Georgian, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, 

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

Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală 

toată lumea este ”pentru”. În online? Domnul consilier? Este cineva împotrivă? 

În online, vă rog!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă 

mulțumim! Toată lumea este... 20 de consilieri sunt ”pentru” suplimentarea 

ordinii de zi. Supun la vot proiectul ordinii de zi în integralitatea sa. 

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

Georgian, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, 

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

Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia.” 

 În sală toată lumea este ”pentru”. În online? Domnule consilier Nedelcu!” 

 Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Iorga pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ 

Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 20 

de voturi ”pentru” proiectul ordinii de zi în integralitatea sa a fost aprobat.” 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru 

funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la Societatea PARKING 

Focșani S.A.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă 

sunt discuții pe marginea ordinii de zi? Pardon! Pe marginea proiectului nr. 1 de 

pe ordinea de zi? 

Aș propune eu un amendament și anume, eliminarea articolelor 3 și 4 de la 

acest proiect și elaborarea unui alt proiect de hotărâre privind procedura      

propriu-zisă de selecție și scrisoarea de așteptări, având în vedere că aceasta are 

o valabilitate de 4 ani, propun să fie un proiect de hotărâre separat și să rămână 

doar articolele 1, 2, 5 și respectiv 6. Dacă sunt discuții?”  

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Propuneți. Nu numiți Comisia? Foarte bine. Dar aprobarea scrisorii de 

așteptări?” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Am citit 

că este inițiată de domnul Primar și din câte știu, S.C. Parking S.A. este în 

subordinea Consiliului Local și mă gândesc că  această scrisoare de așteptări ar 

trebui elaborată și inițiată de către consilierii locali.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Dar chiar dacă este inițiată de domnul Primar este conform legii. Bine.  

Cum hotărâți.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Deci  nu 

există nicio problemă dacă facem un proiect separat. Da? Bine. Vă mulțumesc! 

Supun la vot acest amendament. Cine este pentru? În sală? 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Macovei Liviu, Costea 

Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia,  Zîrnă 

Cristian, Dumitru Victor, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra și  Stroie Mirela. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cine se 

abține?” 

În sală sunt ”împotrivă” domnii consilieri Radu Nițu și Șelaru Aurel și se 

abțin domnii consilieri:  Mocanu Georgian și  Nedelcu Cristina. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală 

avem 11 voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. 10 voturi pentru? 

10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri. 
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În online? Domnule consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea? 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Împotrivă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „3 voturi 

abținere,  2 voturi împotrivă, 2 voturi pentru în online.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Doamna Drumea a votat pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „11 

voturi pentru.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Și 9 abțineri.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „11 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o abținere în sală și în online 2 voturi pentru, 2 

împotrivă și 3 abțineri, 2 abțineri. Pardon! 

Deci 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 3 abțineri. Corect?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „V-ajut eu dacă... Au fost 11 

voturi pentru, 4 împotrivă și diferența pentru abțineri.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „5 abțineri.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Deci 11  

voturi ”pentru”, 5 abțineri și 4 împotrivă, amendamentul a fost aprobat. 

Cine este pentru proiect în integralitatea sa?” 

În sală toată lumea este pentru.” 

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

Georgian, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, 

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

Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cine 

este împotrivă? Abțineri? În online? Domnule consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea? 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ 

Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 20 

de voturi ”pentru” proiectul nr. 1 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 274 . 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI pe 

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

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă 

sunt discuții? Dacă nu sunt, aș vrea să fac eu o remarcă cu privire la întrunirea 

membrilor Consiliului de Administrație, dinainte de elaborarea acestui Buget de 

venituri și cheltuieli, prin care s-a decis, în ciuda faptului că, domnul director, 

chiar aici de față nu și-a îndeplinit indicatorii de performanță pe anul 2019.  

În anul 2020 s-a votat majorarea salariului cu 30%, inclusiv a 

indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație cu 18%. Cam care a fost 

criteriul de performanță, domnule director, dacă-mi permiteți să vă întreb, prin 

care v-ați majorat salariul cu 30% în 2020? Și în timpul pandemiei și pe venituri… 

și pe profit negativ? Vă rog!” 

Domnul Statache Nicușor – director Parking Focșani S.A: „Răspunsul 

meu este unul foarte simplu. Modificarea valorii salariale a directorului este strict 

apanajul Consiliului de Administrație. Nu directorul dispune această măsură. 

Directorul poate doar accepta.”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Nici      

n-am afirmat asta. Deci dacă Consiliul de Administrație v-ar fi mărit salariul cu 

50 %, dumneavoastră ați fi acceptat.” 

Domnul Statache Nicușor – director Parking Focșani S.A.: „Și dacă îmi 

permiteți? Măsura de majorare a indemnizației de director a venit în urma faptului 

că, 2 ani la rând societatea a ieșit pe plus.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Și-n 

2019?” 

Domnul Statache Nicușor – director Parking Focșani SA: „N-am 

înțeles.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Și-n 

2019?” 

Domnul Statache Nicușor – director Parking Focșani S.A: „Și-n 2019.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da. Mă 

rog. Mulțumesc! Aș vrea să vă reamintesc faptul că, în noiembrie 2020, domnul 

Primar a inițiat un proiect de hotărâre prin care a dorit să înceteze delegarea de 

gestiune, de fapt să anuleze contractul de încetare a delegării de gestiune Parking 

S.A. Deci, practic să înceapă procedurile de desființare, de dizolvare a acestei 

societăți.  

Domnule Primar, ce v-a motivat pe dumneavoastră să inițiați acest proiect 

de hotărâre și dacă mai sunteți de acord cu această decizie pe care ați luat-o în 

noiembrie? Mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Eu mă simt ca la o ședință în 

tribunal.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da, și 

eu domnule Iorga. Ați uitat ce ați inițiat dumneavoastră consilierii PSD, nu-i 

așa?” 

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

mai spus-o și o repet. Nu are nicio legătură modul de funcționare a Societății 

Parking cu acea decizie pe care am luat-o și pe care v-am propus-o și pe care ați 

acceptat-o, de a trece adminstrarea locurilor de parcare din municipiul Focșani de 

la S.C. Parking S.A. la Direcția de Dezvoltare  Servicii Publice Focșani și am luat 

această decizie, întrucât, la momentul înființării S.C. Parking S.A. aveam ca 

prioritate principală reabilitarea tuturor parcărilor din municipiul Focșani pe baza 

profitului obținut de această societate comercială.  

Din păcate, profiturile nu au fost atât de substanțiale astfel încât să asigure 

o reabilitare rapidă. Noi avem posibilitatea de a reabilita aceste parcări prin DDSP 

dacă le vor avea în administrare și nu pentru jumătate de an cât a mai rămas până 

la sfârșitul lunii martie. 

Vă reamintesc că DDSP până până la sfârșitul lunii martie are în 

administrare întreg domeniul public și privat al municipiului, urmând ca după 

această dată, dacă nu vom face prelungirea, toate serviciile publice oferite de 

această Direcție să rămână fără obiect și atunci nu vor mai putea beneficia nici de 

curățenie pe străzi, nici de întreținerea spațiilor verzi și nici de toate celelalte 

obiective pe care dumnealor le au în administrare, iar în acest moment, DDSP, 

după cum ați văzut și dumneavoastră și focșănenii au un proiect amplu de 

reparație… Are. Da. Un proiect amplu de reabilitare a străzilor, de fapt de 

reparație a covorului asfaltic pe mai multe străzi, mulțumită faptului că avem o 

colaborare foarte bună cu CUP Salubritate S.A. care s-a dotat cu utilaje necesare 
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pentru a face aceste reparații de străzi și în continuare ne dorim să mergem cu 

același program.  

Bănuiesc că este o opinie comună și a noastră și a dumneavoastră și a 

tuturor focșănenilor că trebuie să asigurăm și parcări civilizate, să asigurăm 

parcări, măcar un covor asfaltic bun dacă nu vom reuși să le modernizăm în mai 

multe sensuri. De aceea, am propus această trecere a administrării parcărilor din 

municipiul Focșani de la Parking la DDSP.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă 

mulțumesc, domnule Primar! Așteptăm noul proiect de hotărâre privind 

modificarea organigramei la DDSP.  

Supun la vot proiectul nr. 2 privind aprobarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al Parking S.A. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

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

Georgian, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Stroie Mirela, Răduță Nicolae, 

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

Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Mulțumesc! În online? Toată lumea este pentru. În sală toată lumea este pentru.  

În online? Domnule consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea? 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ 

Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: 

„Domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 20 

de voturi ”pentru” proiectul nr. 2 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 275 .  

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public 

de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului 

public și privat al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă 

sunt discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog, doamna viceprimar!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, doamna 

președinte! Aș vrea să-l întreb pe domnul director al S.C. Parking, ca orice 

subordonată a Consiliului Local care folosește bunurile municipiului Focșani, 

S.C. Parking, știm foarte bine, că nu plătește o taxă de folosință a domeniului 

public pe care îl utilizează. 

Dar sunteți atent la ședință? Ok. Încă o dată.  

Orice subordonată a Consiliului Local, în  speță ENET, dumneavoastră, 

cazul dumneavoastră, ar trebui să plățiți o taxă de folosință a domeniului public, 

de utilizare a acestui domeniu. Știm foarte bine că Societatea dumneavoastră 

poate din prietenie sau nu, nu știu ... aici e și domnul primar de față și poate ne 

lămurește, de ce nu ați plătit această taxă de folosință și n-o plătiți nici la 

momentul de față, asta așa pentru focșăneni ca să știe. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Curtea de conturi are dreptul să spună multe, important este dacă sunt și pe lege. 

Noi am contestat această dispoziție dintr-o hotărâre, dintr-o... această măsură 

dintr-o decizie a Curții de Conturi dar cu toate acestea pentru a nu avea surpriza 

că va rămâne definitivă în instanță această dispoziție, Parking și-a achitat către 

bugetul local și este la zi cu taxa de utilizare a domeniului public. Întrebări...altă 

întrebare.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „De când o plătește și care este 

suma, către municipalitate, domnule primar, pe care o plătește?” 

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

plătit-o de... s-a calculat și s-a reținut de la începutul dării în administrare a 

locuitorilor de parcare din municipiul Focșani și este aproximativ 55 mii de lei 

anual.” 

 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră spuneți că din 

2017 de când a fost înființată S.C. Parking se plătește această taxă de folosință, 

este exclus ce spuneți dumneavoastră.” 

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

a plătit la zi.” 

 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Bine, mulțumesc! Este 

înregistrat să știți.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Suntem la inchiziție aici. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă mai sunt 

discuții. Dacă nu, aș vrea să mai fac eu câteva amendamente la Regulamentul de 

organizare și funcționare și anume aș vrea să adaug la art. 19 o literă d. la alin. 1 

contractarea locurilor de parcare; 

a) Se poate face doar după ce se verifică, dacă solicitantul nu deține garaj 

ori altă construcție care ar asigura posibilitatea parcării amplasată pe 

raza municipiului Focșani; 
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b) Nu este deținător de curte care asigură posibilitatea parcării; 

c) Nu înregistrează obligații restante la bugetul local al municipiului 

Focșani. 

Și aș vrea să adaug litera d. – autovehiculul înmatriculat în municipiul 

Focșani trebuie să, deci trebuie să fie acesta înmatriculat în municipiul Focșani, 

excepție fac autovehiculele achiziționate în leasing a cărui utilizator final are 

domiciliul în municipiul Focșani. Același lucru și la articolul 20 privind parcările 

de reședință care se contractează și anume la lit. c aș vrea să adaug contractele de 

închiriere a locurilor de parcare se pot încheia doar pentru autovehicule 

înmatriculate în municipiul Focșani, excepție fac autovehiculele achiziționate în 

leasing, a cărui utilizator final are domiciliul în municipiul Focșani. Și același 

lucru și la art. 21, să dețină autovehicul, deci pentru a putea dobândi pentru un an 

de zile calendaristic un loc de parcare, să dețină autovehicul înmatriculat în 

municipiul Focșani, excepție fac autovehiculele achiziționate în leasing, a cărui 

utilizator final are domiciliul în municipiul Focșani. Și la art. 40 alin. 1 

constatarea contravențiilor stabilite prin prezentul regulament și întocmirea 

procesului verbal al contravenției se face de către Poliția Locală a municipiului 

Focșani, Poliția municipiului Focșani sau reprezentanții Parking S.A. 

împuterniciți ai primarului.  

Dacă sunteți de acord cu aceste amendamente. Cine este „pentru”? 

În sală 10 voturi „pentru”, nu 11, 12 a următorilor consilieri: Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu 

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina. 

Cine este împotrivă? 

În sală un vot „împotrivă” a domnului Șelaru Aurel. 

Cine se „abține”? 

În sală un vot „abținere” a domnului Radu Nițu. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, vă rog. 

Domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Abținere.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 14 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu 

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, un vot „împotrivă” a domnului 

consilier Șelaru Aurel și 5 „abțineri” a domnilor consilieri, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu și Ungureanu Daniel, 

amendamentele au fost aprobate. 

Proiectul în integralitatea lui, proiectul nr. 3. Cine este „pentru”? 

În sală 13 voturi „pentru” a următorilor consilieri: Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu. 

Cine este „împotrivă”? Domnul Șelaru? Cine se „abține”? O „abținere” în 

sală a domnului Șelaru. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnule 

consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Sunteți pentru 

domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu 

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 



15 
 

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

Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu și Ungureanu Daniel și un vot 

„abținere” a domnului consilier Șelaru Aurel, proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 276 . 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea regulamentului de organizare și efectuare a activităților de 

blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate 

neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții 

pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 4. Vă rog 

domnule consilier Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Da, mulțumesc doamna 

președinte. Aș vrea să fac și eu o anumită apreciere la art. 24, alin. 5 și poate 

domnul director mă lămurește puțin. Există aici, la alin. 5 la art. 24 scrie așa: 

locurile pentru vizitatori pot fi ocupate de mașini al cărui utilizator nu are 

domiciliul reședință pe o rază de 1 km față de locul pentru care a fost parcat. Nu 

știu, mi se pare puțin deplasată chestia asta, să venim să măsurăm dacă un 

vizitator... domiciliul lui este de 1 km față de locul lui de reședință...art. 24 cu 5, 

pentru că la alin. 4 scrie așa: în parcările de reședință unde au fost închiriate 

locurile de parcare pentru toate solicitările formulate se vor amenaja și locuri 

pentru vizitatori. Haideți proiectul nr. 4” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cred că era la 3.” 

 Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Era la 3? Atunci trecem cu 

vizitatorul și îl lăsăm așa...de la parcări? E la 3? Ați scăpat domnule director. 

Bine, haideți să trecem mai departe atunci, mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, supun la vot 

proiectul 4. Cine este „pentru”? În sală toată...nu...cine este „împotrivă”? Cine se 

„abține”? Nu am văzut votul dumneavoastră, domnule Șelaru. Nu prea. Da. 

Mulțumesc! În sală toată lumea este „pentru”.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Nedelcu Cristina-Mirela, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Costea Ionel, Victor Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduţă 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online domnule 

consilier Nedelcu.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 
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Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Cu 20  de voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, 

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

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

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 4 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 277 .  

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind 

aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din 

municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții. 

Supun la vot proiectul nr. 5. Cine este „pentru”? Toată lumea este „pentru” în 

sală. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Nedelcu Cristina-Mirela, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Costea Ionel, Victor Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduţă 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online? Domnul 

consilier Nedelcu.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Iorga?” 
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Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Cu 20  de voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, 

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

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

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și 

Ungureanu Daniel, proiectul nr. 5 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 278 . 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii 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., cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții 

pe marginea acestui proiect? Nu sunt discuții. Supun la vot proiectul nr. 6. Cine 

este „pentru”?  

În sală văd 4 voturi „pentru” Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu 

Nițu și Șelaru Aurel. Cine este „împotrivă”? Cine se „abține”?  

Cu 10 voturi „abținere” în sală: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru 

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

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online? Domnul 

consilier Nedelcu.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 
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Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Cu 9 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Gongu Emanuel, 

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

Marius Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel și 11 voturi 

„abținere” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu 

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, proiectul 

nu a fost aprobat.    

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind 

aprobarea procedurii și a criteriilor pentru concursul organizat în vederea 

numirii directorului gradul II la Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții 

pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt supun la vot proiectul nr. 7. Cine este 

„pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Nedelcu Cristina-Mirela, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Costea Ionel, Victor Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduţă 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online domnul 

Nedelcu? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul 

Ungureanu? Domnul Ungureanu?” Cu 19 voturi „pentru” și o „neparticipare” la 

vot, proiectul a fost aprobat. 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Am zis pentru.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „A zis pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, atunci cu 20 de 

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

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

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

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și 

Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 279 . 
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Se prezintă proiectul nr. 1 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

pentru modificarea Art.1 și art.4 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr.8 

din 4 februarie 2021 privind aprobarea predării către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională 

de Investiții ”C.N.I.” S.A a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții ”Refacere infrastructură străzi, 

sistematizare verticală strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, 

strada Legumelor, strada Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din 

Municipiul Focșani”, județul Vrancea; Inițiatori, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă și consilieri locali Gheoca Corneliu-Dumitru, Nedelcu Cristina 

Mirela, Nedelcu Mihai, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra; 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții 

pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt supun la vot. Cine este „pentru”? În 

sală toată lumea este „pentru”. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Nedelcu Cristina-Mirela, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Costea Ionel, Victor Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduţă 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online domnul 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „A dat Dumnezeu, într-un sfârșit, 

într-un târziu. Pentru bineînțeles că pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Alexandru 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Cu 20 de voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, 

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

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

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu 
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Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și 

Ungureanu Daniel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 280 .  

Se prezintă proiectul nr. 2 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatoriloir tehnico-economici la faza DALI-

Documentație avizare lucrîri de intervenție pentru obiectivul de investiții 

”Refacere infrastructură stradală și parcări adicacente străzilor Maior 

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

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții 

pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt supun la vot. Cine este „pentru”? Cine 

este „împotrivă”? Cine se „abține”? În sală 9 voturi „pentru” și 5 „abțineri”, 7 

„pentru” și 3 „abțineri”. ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri, Macovei Liviu, Costea Ionel 

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Radu Nițu, Șelaru Aurel și „abținere” Dimitriu Ana-Maria, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu, Zîrnă Cristian, Marcu Livia. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online domnul 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Da și Gongu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 13 voturi 

„pentru” și 7 „abțineri” proiectul a fost aprobat” devenind hotărârea nr. 281 . 

 

Se prezintă proiectul nr. 3 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe 

anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? 

Dacă nu, supun la vot. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este pentru.” 
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În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Nedelcu Cristina-Mirela, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Costea Ionel, Victor Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduţă 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este pentru în 

online? Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu? Să se consemneze că domnul consilier Gongu nu este în online. ” 

Cu 19 de voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, 

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

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

Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 282 . 

 

Se prezintă proiectul nr. 4 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Școlar Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții 

pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot. Cine este „pentru”? În sală 

toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Nedelcu Cristina-Mirela, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Costea Ionel, Victor Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduţă 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este pentru în 

online? Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „A zis pentru.” 

Cu 19 de voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, 

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

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

Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 283 . 

 

Se prezintă proiectul nr. 5 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind acordarea unui sprijin financiar Palatului Copiilor Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este „pentru”? 

Discuții, vă rog. Doamna consilier Marcu.” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „ Bună ziua, Profit de această 

ocazie pentru că este vorba despre o instituție de învățământ și pentru că nu este 

o secțiune de diverse dar consider că este o situație extrem de gravă, aceea care 

se întâmplă în toate  școlile și în mod special în grădinițele dar și în toate 

instituțiile din orașul Focșani. Deja la primărie s-au înregistrat niște solicitări din 

partea directorilor de unități școlare întrucât elevii sunt supuși unor situații, unor 

temperaturi scăzute în timpul orelor de curs. Momentan o singură instituție 

funcțonează exclusiv online, dar nu mi se pare firesc să plătim căldura pentru 

orele de noapte pentru că nu e cazul, însă grădinițele și școlile sunt nevoite să 

funcționeze în acest disconfort termic care generează probleme de sănătate 

tuturor copiilor dar și angajațiilor, deci nu pun problema doar aceea a costurilor, 

adică a banilor pierduți pentru încălzirea pe timp de noapte, probabil că veți spune 

că nu este un sistem care să permită restricționarea agentului termic pe timp de 

noapte. Nu vin aici să mai spun că Enetul este o gaură neagră și de atâția ani nu 

s-au luat măsuri în acest sens dar acum este o problemă aceea a sănătății copiilor 

și a cadrelor didatice nu numai o risipă de bani în acest sens. Înțeleg că mai există 

și o dispoziție prin care sunt interzise utilizarea unor reșouri, calorifere electrice, 

cu siguranță există și un pericol în acest sens, dar trebuie să o rezolvăm cumva, 

fiindcă temperaturile nu ne ajută și elevii..părinții sunt foarte nemulțumiți, cadrele 
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didactice nemulțumite, situația este destul de complicată. Așadar noi suntem de 

acord și s-a observat că n-am refuzat niciodată vreo investiție care să se facă într-

o unitate școlară, însă trebuie să se asigure și condițiile termice de funcționare 

acestor unități școlare. Vă mulțumesc! 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă mai sunt 

discuții. Domnule primar? Vreți să spuneți ceva? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Legat de această situaţie cu 

furnizarea agentului termic şi a apei calde nu numai la instituţiile publice, cu 

precădere la şcoli şi grădiniţe şi licee şi către toată, către toţi cetăţenii care sunt 

abonaţi încă la ENET, vă pot spune doar atât, că am solicitat în mai multe rânduri, 

de la Guvernul României, să le aloce sumele necesare pentru continuitatea 

serviciului public de încălzire şi furnizarea agentului termic, din păcate am primit 

doar nişte răspunsuri, 1, că nu este oportun, al 2-lea ne trimite la o lege, e vorba 

de Ordonanţa 97/2021 privind rectificarea bugetară, unde acolo se discută doar 

despre posibilitatea de a obţine fonduri de la Guvernul României, acele UAT-uri, 

acele municipalităţi  care înregistrează obligaţii restante la data de 31 iulie, ori 

noi vă aducem la cunoştinţă faptul, deja cred că ştiţi, că Municipiul Focşani nu 

este, nu are plăţi restante către ENET, ci dimpotrivă are făcută o plată în plus, în 

avans de 1,6 milioane de lei pentru subvenţia necesară acestui sezon rece. Din 

păcate societatea nu a mai reuşit să achiziţioneze la un preţ acceptabil gazele 

naturale pentru a produce acest agent termic şi apă caldă  şi din motive raţionale, 

de a putea  să asigure totuşi continuitatea acestui serviciu, au o cantitate mult mai 

mică de gaze contractate şi care le dă posibilitatea  să funcţioneze cu un singur 

motor din cele două, la capacitatea de 65%. 

Am stat, am analizat împreună cu conducerea societăţii, cum să procedăm 

mai bine, pentru a putea asigura  cât de cât căldura în case, dacă decizia luată de 

dumnealor a fost să furnizeze agent termic doar între orele 20-23  şi apă caldă 

dimineaţa şi seara, cred că da, într-adevăr  trebuie să ne gândim şi să reluăm  puţin 

această discuţie, măcar la primele ore ale zilei, de la 8-12 să zicem, să asigure şi 

agent termic, în tot oraşul, bineînţeles că nu putem departaja  şcolile, grădiniţele, 

creşele şi celelalte  licee, să le departajăm  de sistemul centralizat de încălzire şi 

să furnizăm căldură şi în timpul zilei. Ne dorim, avem nişte discuţii avansate cu 

nişte furnizori de gaze, să vină să ne sprijine, fără a mai pune aceste condiţii. 

Vă reamintesc faptul că săptămâna trecută, miercuri, preţul pe bursă, la 

gaze, s-a închis la 700 de lei MWh, în contextul în care iniţial noi am avut contract 

încheiat pentru furnizare gaz la preţ de 385 MWh, deci practic preţurile s-au 

dublat pe piaţă. 

Astăzi, acum când am ieşit din şedinţă, suntem într-o, am fost într-o 

conferinţă directă cu conducerea PSD şi am solicitat să se completeze un proiect 

de lege, care deja se discută în Parlamentul României, cu privire la plafonarea  

preţurilor  la gazele naturale utilizate de populaţie, să solicităm completarea, am 

solicitat eu personal completarea acestui proiect de lege privind plafonarea 

preţurilor la gazele naturale, furnizate către CET-uri, către cei care furnizează în 
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sistem centralizat, agent termic şi apă caldă şi spun acest lucru deoarece  

majoritatea furnizorilor, principalilor furnizori, sunt instituţii, sunt societăţi cu 

capital de stat şi poate interveni statul în această situaţie, să limiteze marja de 

profit a acestor societăţi comerciale, tocmai pentru a putea să fie un preţ  

suportabil de către populaţie, pentru că reamintesc faptul că diferenţa între preţul 

de producţie la momentul acesta, undeva la 650 de lei/gigacalorie şi preţul de 

facturare către populaţie, de 285 lei cu tot cu TVA, către populaţie, îl suportăm 

noi din Bugetul Local, ca subvenţie, practic îl suportă toţi cetăţenii Municipiului 

Focşani, inclusiv cei care nu sunt abonaţi şi nu beneficiază de serviciile ENET, 

da? 

 De aceea cred că este neapărat necesar şi fac încă o dată un apel şi pe 

această cale, către Parlamentul României, către Guvernul României, către 

Ministerul Energiei, să ia urgent măsuri pentru plafonarea acestor preţuri, astfel 

încât să putem să avem continuitatea furnizării agentului termic şi apei calde, pe 

toată perioada sezonului rece 2021-2022 şi sper eu să aibă ecou acest lucru şi cred 

că ar trebui să ne unim forţele în acest sens, să obţinem aceste beneficii pentru 

cetăţeni, pentru toţi cetăţenii, nu  numai cei care beneficiază  de un sistem de 

încălzire individual şi pentru cei care beneficiază de sistemul de încălzire 

centralizat. Mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamna viceprimar 

Dimitriu.” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc, doamna 

preşedinte! Aş vrea, domnule Primar să nu mai ne lamentăm şi să cerem 

Guvernului, Parlamentului, Comisiei Europene, Consiliului European şi oricui 

altcuiva, ajutor, că dumneavoastră de-a lungul...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cerem lui Dumnezeu...da...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi daţi voie să termin, 

că eu nu v-am întrerupt, mulţumesc! Sunteţi deja la al 2-lea mandat şi dacă îmi 

aduc bine aminte, încă din primul mandat aţi venit încontinuu  cu tot felul de 

proiecte de hotărâre, pe care, e adevărat, vi le-am votat, da, în ceea ce priveşte 

această societate, ENET S.A. Acum în situaţia în care dumneavoastră spuneţi că 

s-a discutat cu reprezentanţii ENET, vreau să vă spun că asta am făcut şi eu. 

Dânşii au spus că acest agent termic  pe care-l furnizează, cât şi apa caldă, 

în acest orar comunist practic, că ne întoarcem  înainte de ’89, le ajunge această 

furnizare, inclusiv luna noiembrie. Eu vă întreb, ca Primar al Municipiului 

Focşani, concret, ce faceţi până în luna martie, pentru că iarna se duce undeva în 

luna martie, poate şi în aprilie, dacă vremea o să fie de aşa manieră. Eu vă întreb 

concret, ce soluţii aţi identificat, pentru ca oamenii să nu sufere, în situaţia în care 

sunt astăzi.  

Vorbesc despre 18.000 de cetăţeni care sunt racordaţi la sistemul 

centralizat, pe lângă instituţiile publice, care ştim foarte bine, exact cum a spus şi 

colega mai devreme, că sunt văduvite de căldură şi de apă caldă, evident nu mai 

spunem că şcolile nu au apă caldă, asta e altă poveste, dar eu vă întreb concret, că 



25 
 

de vorbe suntem sătui. Sunteţi Primarul Municipiului Focşani, trebuie să găsiţi 

soluţiile imediate  pentru a putea ca oamenii să beneficieze, ca în urmă cu ceva 

ani, da, ca până anul trecut, de aceste condiţii minime, minime, pe care orice om 

trebuie să le aibă. Dumneavoastră faceţi doar propagandă, soluţii, trebuia ca 

această societate, în previziunea bugetului pe care dumneavoastră l-aţi creionat, 

să puneţi  mai mult, să aveţi o rezervă, de unde identificaţi buget, sume de bani, 

pentru a putea ca aceste  subvenţii să fie plătite şi ca oamenii din Municipiul 

Focşani să poată avea într-adevăr condiţiile optime de trai. 

Eu înţeleg că poate dumneavoastră aveţi centrală proprie, dar nu este cazul 

despre dumneavoastră aici şi nu este vorba despre dumneavoastră, sunt 18.000 de 

cetăţeni şi instituţii publice care sunt văduvite de aceste lucruri, deci căutaţi 

soluţii, nu vă mai plângeţi, vă rog, mulţumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Soluţii sunt şi au fost mereu 

la îndemâna  tuturor şi mai ales a Guvernelor. Vă reamintesc faptul că în fiecare 

an Guvernele PSD, în mandatul 2016-2020, au alocat sume cu această destinaţie 

şi vă pot pune la dispoziţie toate hotărârile de Guvern, prin care au fost alocate 

sume pentru mai mult, documentarea dumneavoastră, vă mai spun ceva.  

În luna mai, când s-a propus proiectul de buget pentru anul 2021, preţul la 

gaze şi preţul de referinţă la producţia gigacaloriei stabilit de ANRE, era cu totul 

şi cu totul altul, erau mult mai mici. 

Guvernarea PNL a dus în stadiul în care…” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule Primar, vă 

rog frumos...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... trebuie să plătim în acest 

moment 800 de lei aproape pe MWh la gaze, deci practic s-au, au crescut de 10 

ori preţurile de furnizare a gazelor pe piata liberă. 

Şi de aceea suntem în această situaţie, iar acelaşi Guvern  incompetent nu 

ştie că noi nu avem posibilitatea  să suportăm, atât timp cât este o societate 

comercială, nu ştie că noi, ca primărie, ca municipalitate nu putem să-i ajutăm 

decât cu subvenţia obligatorie prin lege. În rest producţia de energie termică se 

realizează în baza unui proces tehnologic foarte bine stabilit, în care societatea 

trebuie să recupereze aceste cheltuieli, pe de o parte de la populaţie, conform 

preţului de facturare de 285 de lei/gigacalorie, diferenţa trebuie recuperată prin 

subvenţie. 

Noi la momentul elaborării proiectului de buget am calculat subvenţia 

necesară până la sfârşitul anului, raportându-ne la preţurile existente în luna mai 

la gaz, neavând de unde să ştim că în luna octombrie va ajunge şi 800 de lei MWh 

pe piaţa liberă. Despre această situaţie vorbim, nu vorbim despre o situaţie în care 

nu am făcut nimic.  Am făcut, am făcut 2 adrese către Guvern. Vă spun şi foarte 

clar, în anul 2019, Guvernul PSD condus de doamna Viorica Dăncilă, doamna 

prim-ministru Viorica Dăncilă ne-a acordat suma de 14 milioane de lei, pentru 

continuarea serviciului de termoficare, de furnizare a agentului termic şi apei 

calde. Nicidecum nu am avut altă soluţie.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...şi nu vom avea altă soluţie 

niciodată...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...aceasta este variantă de 

lucru...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule Primar, 

mai sunt înscrişi la cuvânt...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...0 lei a acordat Guvernul 

PNL Cîţu, Municipiului Focşani, la ultima alocare din fondul de rezervă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul Cîţu are 

partea sa de vină. Vă rog, doamna consilier Marcu şi apoi doamna consilier 

Dimitriu, mulţumesc!” 

Doamna consilier Marcu Livia: „Mulţumesc! Am să ignor discursul 

politicianist, nu e locul aici. Am însă două idei de spus şi anume, e un lucru 

evident că ENET S.A este o societate comercială ineficientă şi această ineficienţă 

noi o observăm an de an. Nu s-a inventat nici anotimpul iarnă acum şi nici situaţia 

dezastruoasă a acestei societăţi. De fiecare dată s-au făcut alocări foarte mari către 

această societate şi eficienţa nu s-a observat, pe de o parte, pe de altă parte n-aş 

vrea să ignorăm contextul mondial al creşterii preţurilor la gaz.  

Dacă tot sunteţi finanţist, eu nu sunt, însă ca un profan pot să observ că 

suntem dependenţi de situaţia europeană, mondială şi n-ar trebui să avem 

asemenea reacţie, ci să fim pregătiţi, dacă suntem buni administratori. SC ENET 

S.A este ineficientă, asta este o certitudine. Pe mine mă interesează doar 

promisiunea dumneavoastră, că eu aşa o iau, că şcolile şi grădiniţele vor avea 

căldură în prima parte a zilei şi ca Primar, aş dori ca dumneavoastră să 

întreprindeţi măsuri concrete în afara acestor explicaţii, care sunt absolut 

secundare şi cred că nu interesează pe nimeni, deja populaţia resimte scăderea 

temperaturii. Cu toţii avem nevoie de nişte condiţii decente şi ar trebui să fim 

pragmatici şi să rezolvăm problema raţional, nu cu injurii şi asemenea intervenţii 

nepotrivite. Vă mulţumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă îmi permiteţi, doamna 

preşedinte...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă eu nu am făcut, eu 

ştiu dacă am înjurat pe cineva în sine, dacă s-a simţit cineva jignit, e bine, mă 

bucur, înseamnă că vă simţiţi cu musca pe căciulă, cei de la PNL-USR-PLUS. 

Guvernarea dumneavoastră a adus în această situaţie...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule Primar, 

Guvernul a fost demis.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O secundă, daţi-mi voie...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...şi USR-PLUS s-a 

retras de la guvernare, vă rog să vă retrageţi spusele.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, USR s-a retras de la 

guvernare, mă scuzaţi, aveţi dreptate, aici aveţi dreptate, da...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Puteţi să-l acuzaţi 

pe domnul Cîţu, dacă vreţi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Numai Guvernul PNL a 

acordat 0 lei la Focşani...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Nu confundaţi PNL-

ul cu domnul Cîţu, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Oooo, facem politica PNL-

ului acum, dar nu vorbim de politică. Aici trebuie să vă spun altceva, doamna 

consilier, da, că această societate comercială are capital 99,9% Municipiul 

Focşani, Consiliul Local. Luaţi vă rog şi dumneavoastră măsuri şi veniţi şi 

dumneavoastră cu propuneri. Într-adevăr eu ca Primar mă zbat, dar opinia mea, 

dacă nu am, are sprijinul dumneavoastră, nu contează, nu se poate aplica, după 

cum poate aţi observat foarte bine. Eu vin cu proiecte şi le propun, dar dacă 

dumneavoastră nu le aprobaţi, degeaba eu propun. Mulţumesc!” 

Doamna consilier Marcu Livia: „Domnule Primar sunt surprinsă. Nu mă 

refer la perioada de dinainte, dar atunci când noi nu am dorit să mai alocăm 

fonduri către ENET S.A, aţi spus că e o investiţie mare, că sunt motoarele alea 

Rolls-Royce ş.a.m.d şi că ar trebui să menţinem ENET, deci eu chiar nu vă invit 

să facem schimb de ipocrizie, pur şi simplu doresc să ştiu dacă în şcoli va fi 

căldură, pentru că atât profesorii, părinţii şi elevii suportă aceste temperaturi 

scăzute, nu, vă rog să nu luaţi în calcul alte detalii. Dacă avem căldură continuăm, 

e foarte bine, găsim soluţii, eu vreau să mergem pe soluţii şi nu pe injurii. Aţi 

continuat, nu e nicio problemă, e alegerea dumneavoastră. Dacă avem căldură, 

atunci e bine pentru toată lumea. Vă mulţumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă înjură populaţia, nu vă 

înjur eu, pentru că nu aţi dat bani de la Guvern pentru a continua serviciul...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier...” 

Doamna consilier Marcu Livia: „...în polemică...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...Într-adevăr nu l-aţi susţinut 

pe Cîţu, ştiu.” 

Doamna consilier Marcu Livia: „Nu mai continuăm, eu am înţeles, cred 

că au înţeles şi oamenii care ne urmăresc.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, doamna 

viceprimar Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da, mulţumesc, doamna 

preşedinte! Cred că nu o să terminăm nici până mâine, dacă domnul Primar tot 

caută scuze şi cum aţi spus şi dumneavoastră, domnule Primar, vă zbateţi, vă 

zbateţi, e adevărat, pe uscat. 

Întrebarea mea, probabil că dumneavoastră nu citiţi presa sau nu sunteţi 

conectaţi la realitate, întreaga Europă şi la nivel mondial este o criză, este o criză 
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financiară. Mai mult, Marea Britanie, Germania, da, au preţurile mărite de 

aproximativ 3 ori. 

Oamenii ăia nu cred că se lamentează ca dumneavoastră, ci încearcă să 

caute  soluţii. Rolul dumneavoastră pentru care v-au votat cetăţenii şi asumaţi-vă 

până la capăt este să căutaţi soluţii, nu să daţi vina pe nimeni altcineva şi să vă 

uitaţi în ograda dumneavoastră şi să găsiţi toate pârghiile necesare să puteţi să 

aduceţi un trai mai bun pentru focşăneni. Sunteţi Primar, aveţi pixul în mână, 

aşadar spor la treabă, mulţumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulţumesc! În ograda mea n-

am un zăcământ de gaz, doamna viceprimar, dacă nu înţelegeţi cum stau lucrurile. 

Mai mult decât atât, am spus-o mai devreme, avem soluţii la nivel naţional, pentru 

că având societăţi comerciale cu capital de stat, care şi avem gazele noastre 

naturale, proprii ale ţării, putem să le utilizăm şi să le exploatăm la un preţ 

acceptabil şi accesibil pentru populaţie. 

E simplu! Nu putem să, putem noi ca stat să intervenim şi să reducem marja 

de profit a acestor societăţi comerciale. Important este să existe voinţă, politică în 

primul rând, la nivel Parlamentar şi de Guvern. Dar e prea greu pentru 

dumneavoastră să înţelegeţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, dacă mai 

sunt discuţii pe marginea acestui proiect, dacă nu, supun la vot. Cine este 

”pentru”? În sală toată lumea este „pentru”.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Nedelcu Cristina-Mirela, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Costea Ionel, Victor Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduţă 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „În online, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Să se consemneze 

că în online nu mai este domnul consilier Nedelcu, domnul consilier Gongul, 

Gongu, Gongul, au rămas doar 4 domni consilieri şi doamna Drumea, vă rog!” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu, domnul consilier  Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Pentru.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? A spus, da. Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Am zis şi eu Pentru.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „A zis. În online 4 

voturi „pentru”. În sală toată lumea este „pentru”, deci 18 voturi „pentru” ale 

doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, 

Marius Iorga, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel  proiectul nr.5  pe ordinea suplimentară de zi a fost aprobat.”  

Proiectul a fost adoptat devenind hotărărea nr.284 

 

Se prezintă punctul 6 de pe  ordinea suplimentară de zi: proiect de 

hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului-monument istoric ”Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu) cod.LMI 

Vn-m-B-06435 din Focșani, b-dul Gării nr.12, înscris în CF nr.63556 

Focșani, aflat în proprietatea domnilor Țugurlan Dumitrache și Țugurlan 

Maricica; 

 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii 

pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este ”pentru”? În 

sală toată lumea este „pentru”.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Nedelcu Cristina-Mirela, 

Mocanu Georgian, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Costea Ionel, Victor Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduţă 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „În online, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu, domnul consilier  Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Nu vă auzim.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Nu se aude, 17 „pentru”” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Cu 17 voturi 

„pentru”...” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru. Nu ne-aţi întrebat pe 

toţi.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „18, nu s-a auzit.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „18 voturi „pentru” 

ale doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, 

Marius Iorga, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel  proiectul  a fost aprobat.” 

Proiectul a fost adoptat devenind hotărărea nr.285 

 

Se prezintă punctul 7 de pe  ordinea suplimentară de zi: proiect de 

hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului local nr.59/09.04.2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.272/2020 privind 

constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 

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

 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii? 

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

Cine se abţine? 

În sală 10 voturi „pentru” şi 4 abţineri.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Victor Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduţă 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

În sală s-au abţinut  următorii consilieri: Nedelcu Cristina-Mirela, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu, Şelaru Aurel. 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „În online, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu, domnul consilier  Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Abţinere.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Abţinere.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Cu 12 voturi 

„pentru” ale doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Alexandru 

Nistoroiu şi 6 voturi „abţinere” ale doamnelor și domnilor consilieri Mocanu 

Georgian, Marius Iorga, Nedelcu Cristina, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu 

Daniel  proiectul a fost aprobat.” 

Proiectul a fost adoptat devenind hotărâre nr. 286 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Dacă nu mai sunt 

discuţii, declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc!” 
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