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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROCES VERBAL 

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 12.02.2021 

 

 

  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 Serviciu Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

▪ d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

▪ d-na Constantinescu Rodica – inspector Serviciul Administraţie publică locală 

şi agricultură; 

▪ d-na Carmen Grosu – director, Direcția Economică; 

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

▪ d-na Daniela Pamfil – inspector Corpul de Control; 

▪ d-nul Păduraru Coban George – arhitect șef Direcția arhitectului șef;  

▪ d-nul Adrian Budescu – șef serviciu Resurse umane; 

▪ d-na Mirela Bratu – director DAS Focșani; 

▪ d-na Camelia Mățău – reprezentant al părinților; 

▪ d-na Alina  Dima – director Școala Ion Basgan; 

▪ d-na Bocsok Gabriela  - director Colegiul Econimic Mihail Kogalniceanu; 

▪ d-nul Coman Nicolae – director Colegiul Valeriu D. Cotea; 

▪ d-na Cristina Diaconu – contabil Școala Anghel Saligny; 

▪ d-na Elena Luminița Balaban – director Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia; 

▪ d-na Marilena Răvaș – director Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi; 

▪ d-nul Ionel Agrigoroaiei – director Liceul Sportiv; 

▪ profesori de sport și reprezentanți ai părinților. 

 

 Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al 

municipiului: 

 

SECȚIUNEA I 

1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al 

doamnei Atanasiu Corina;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

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

Municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară în data de 12 februarie 2021. 

Vă aduc la cunoștință că această ședință a fost convocată de îndată prin 

Dispoziția nr. 121 din 11 februarie 2021 emisă de Primarul Municipiului Focșani, 

domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce a fost convocată a se desfășura în format 

on-line dar se desfășoară în format hibrid. 

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

participă la ședință on-line și în fizic prin intermediul aplicației zoom. 

Doamna Atanasiu este lipsă, așa cum știți, și-a dat demisia din 4 februarie 2021. 

Domnul Bîrsan Costel?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gheoca Emanuel: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Macovei Liviu?” 
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Domnul consilier Liviu Macovei: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Mocanu Georgian?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Tănase Neculai?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Prezent”. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: Domnul Ungureanu Daniel?Lipsă sau poate intră mai târziu.” 

Domnul Zîrnă Cristian?” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „Constat că în sală sunt prezenți 10 consilieri locali municipali, iar în mediul 

online 9. Absenți consemnați sunt doamna Atanasiu și domnul Ungureanu, doamna 

Atanasiu, bineînțeles ca urmare a demisiei. 

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, toate 

procedurile impuse de Codul administrativ, proiectele înscrise pe ordinea de zi 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, 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. 
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 De asemenea, în cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate urmează 

să procedați în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003.  

Permiteți-mi să vă prezint raportul întocmit privind obiecțiile de legalitate 

asupra hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 9 din 04 februarie 2021: 

în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Focșani din data de 4 

februarie 2021 a fost supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Focșani 

proiectul de hotărâre inițiat de domnul Primar Cristi Valentin Misăilă privind 

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

exercițiului bugetar al anului precedent. La dezbaterea acestui proiect a fost formulat 

un amendament de către domnul consilier local Zîrnă Cristian prin care s-a propus 

modificarea articolului 1 din proiect în sensul aprobării utilizării sumei de 6944,40 

mii lei astfel: pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare suma de 55,33 mii lei 

repartizați conform anexei la amendament, pentru acoperirea temporară a golurilor 

de casă provenite din decalajele dintre venituri și cheltuielile secțiunilor de finanțare 

și dezvoltare în anul curent suma de 889,07 mii lei, pentru acordarea a 30 mii 

vouchere cadou în valoare nominală de 200 lei pentru doamnele și domnișoarele cu 

vârsta de peste 18 ani inclusiv, care domiciliază pe raza Municipiului Focșani ,cu 

ocazia sărbătorilor de primăvară 1 și 8 Martie, suma de 6000 mii lei. Acordarea 

acestor vouchere caudou pentru cele 30 mii de doamne și domnișoare domiciliate pe 

raza Municipiului Focșani în locul obișnuitei flori oferită în spațiul public reprezintă 

un gest special de recunoaștere din partea autorității publice locale pentru toate 

femeile active și are un impact financiar direct și consistent pentru acestea. Primarul 

Municipiului Focșani va propune Consiliului Local în ședința ordinară din luna 

februarie un regulament de acordare a acestor vouchere cadou premiu.  

Am citit amendamentul care a fost supus votului, obținând 11 voturi pentru și 

8 voturi împotrivă. Ulterior a fost supus votului proiectul cu amendament cu tot și 

astfel a fost aprobată hotărârea privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului precedent cu 11 

voturi pentru și 8 abțineri devenind Hotărârea nr. 9 din 4 februarie 2021.  

Apreciez hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 4 februarie 2021 ca fiind 

nelegală, motivat de faptul că au fost încălcate prevederile art. 58 din Legea finanțelor 

publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, deoarece prin 

hotărârea menționată s-a aprobat la punctul „c” utilizarea sumei de 6000 mii lei pentru 

acordarea a 30 mii vouchere cadou doamnelor și domnișoarelor cu ocazia sărbătorilor 

de primăvară 1 și 8 martie.  

Această cheltuială se încadrează la Titlul 20 bunuri și servicii din secțiunea de 

funcționare și, în conformitate cu prevederile legale pe care le-am invocat, respectiv 

art. 58 alin.  1 din Legea nr. 273/2006, această cheltuială nu poate fi finanțată din 

excedentul bugetului local. Vă mulțumesc. 

 Vă dau cuvântul, domnule președinte, pentru a prelua conducerea ședinței.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Mulțumesc doamna 

Secretar. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua domnul Primar, bună 

ziua stimați invitați. Cum foarte bine știți, ieri ați primit ordinea de zi cu tot cu 

documentația aferentă. Vă rog să spuneți dacă aveți unele nelămuriri pe marginea 

ordinei de zi. Domnule Tănase, vă rog.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc domnule președinte. Aș vrea 

să o rog pe doamna secretar să ne prezinte procesele verbale din 28 ianuarie și 4 

februarie pentru vot. Conform Codului administrativ este obligația dânsei de a 

prezenta aceste procese-verbale.” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „Este adevărat, se lucrează la ele...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamna Secretar, sunt două ședințe...” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „Da și le vom prezenta pe amândouă odată.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „ Codul administrativ trebuia să le 

prezentați încă de la ședința trecută.” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „La ședința ordinară. Colegii mei au foarte multe...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Respectați legalitatea, vă rog foarte 

frumos, da?” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „respect d-nule consilier.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nicule, lasă ședința să meargă. Lasă că 

respectă, nu te îngrijora...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Mulțumesc domnule 

Nedelcu de intervenție, vă rog dacă sunt completări la ordinea de zi. Da, domnule 

primar.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc domnule președinte de ședință. Bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri, stimați invitați, dragi colegi, pentru ordinea de zi de astăzi propun un 

proiect în completare pentru modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Direcției de Asistență Focșani aprobat prin hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 489/2018, cu modificările și 

completările ulterioare. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Da. Mulțumesc. Dacă mai 

sunt alte discuții. Da, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc domnule președinte. Domnule 

primar, indiferent de motivarea dumneavoastră, că nu ați avut timp, că a venit ieri, că 

a venit mâine, v-am rugat de atâtea ori respectați legea. Introduceți proiectele în 

ordinea de zi, conform legii, cu trei zile înainte la o ședința extraordinară și cu cinci 

zile la o ședința ordinară. Totdeauna, de când sunteți dumneavoastră primar, ați 

procedat așa în fiecare ședință.  Nu cred că există vreo excepție în care dumneavoastră 

nu ați adus un proiect exact înaintea ședinței. Probabil că noi vom vota acest proiect 

dar, vă dați seama, avem și noi dorința de a-l studia înainte și timpul respectiv nu 

există, așa cum procedați dumneavoastră. Deci, vă rog frumos, vă atenționez încă o 

dată, eu personal nu o să mai votez niciun proiect pe care-l aduceți în afara mapei, 

niciunul, indiferent de situație. Vă asumați răspunderea. Mulțumesc. ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Da domnule primar, vă 

rog.” 
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Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnule 

consilier, cu tot respectul și cu toată considerațiunea, vă spun foarte clar că acest 

proiect îl așteptam cu foarte mult timp dar trebuie să atrag atenția tuturor instituțiilor 

publice din Municipiul Focșani care gestionează această campanie de vaccinare să ne 

răspundă în termenul cât mai scurt și cât mai rapid pentru a putea să punem în aplicare 

prevederile legale cu privire la derularea campaniei de vaccinare.  

Este vorba despre niște avize, niște contracte pe care le așteptam de la Direcția 

de Sănătate Publică și care au venit pe ultima sută de metri. La acest centru de 

vaccinare erau înscriși pe platformă, aveam cetățeni programați și noi nu aveam încă 

formalitățile încheiate și întocmite cu Direcția de Sănătate Publică pentru a putea să 

demarăm angajările și toate celelalte formalități în centrul de vaccinare de la din 

Dispensarul din Sud... 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, eu nu v-am cerut 

explicații.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Nu, dar 

eu vă spun clar cum stau lucrurile, dacă vreți scoatem de pe ordinea de zi și mai facem 

o extraordinară mâine ca să ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule primar de cinci ani faceți așa, 

domnule primar, mă iertați, cu tot respectul, de cinci ani...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Când o 

să lucrați și dumneavoastră în primărie vreodată, dacă veți ajunge, dar cine știe, nu 

cred că aveți dumneavoastră șansa asta, o să vedeți cum stau lucrurile în primărie. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, asta a fost rugămintea 

mea, haideți să respectăm legea, atunci modificăm legea, modificăm legea domnule 

primar.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: 

„Proiectele sunt într-o continuă derulare ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, asta este opinia mea, v-am transmis-o 

...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Este 

opinia dumneavoastră, dar nu putem să ținem întotdeauna cont de ea. Și eu mi-aș fi 

dorit să fiu astăzi în altă parte...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Da. Vă mulțumesc. 

Domnule Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, acest proiect este vital 

pentru cetățenii Municipiului Focșani, este așteptat de foarte mulți profesori din 

școlile Municipiului Focșani și noi suntem chemați în calitate de consilieri... 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nițu, domnul 

Bîrsan s-a referit la modul general nu la modul particular. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Păi domnul vorbește de cinci ani la modul 

general. 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Haideți să încheiem 

discuția că ceea ce spuneți dumneavoastră a spus și domnul Primar, ...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să mă lăsați să vorbesc...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Dacă sunteți la subiect.” 
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Domnul consilier Radu Nițu: „Păi sunt la subiect” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnul Nițu v-ați dat demisia din PCR?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule, mata habar nu ai...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnul Nițu, vă rog 

frumos, haideți să votăm...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, proiectul este foarte, 

foarte important ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Știm foarte bine și noi am 

înțeles cu toții, domnul Bîrsan nu s-a referit doar la acest proiect, a vorbit la modul 

general. Că acest proiect este de o importanță foarte mare, știm cu toții. Haideți să 

trecem la vot. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Scuzați-mă, doamna Ana 

Maria Dimitriu vă rog.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: Mulțumesc domnule președinte. 

Vroiam să vorbesc despre acest proiect în suplimentarea odinii de zi și să-l contrazic 

pe domnul Primar, dacă-și aduce aminte Consiliul Local a votat tocmai pentru 

modificarea destinației acestui Dispensar din Sud încă din luna ianuarie.  

Domnule Primar, dacă vă aduceți aminte, dumneavoastră nu ați demarat toată 

documentația și toate cele necesare pentru ca acest centru să deservească cetățenii 

Municipiului Focșani pentru vaccinare și dacă vă aduceți aminte au fost discuții și pe 

marginea încheierii unui protocol cu Centrul Militar, să faceți un protocol cu MAPN 

-ul, lucru pe care l-ați refuzat pentru că cererea este atât de mare pentru Municipiul 

Focșani, oamenii își doresc să se vaccineze și dumneavoastră le îngrădiți acest drept.  

Să nu uităm și cu centrele de carantină din anul 2020 când dumneavoastră nu 

ați vrut, în relația pe care o aveați cu celelalte instituții din județ, să dați în folosință 

Hotelul Unirea aici vis-a-vis de noi, pentru a-l amenaja ca centru de carantinare pentru 

că nu ați vrut să aduceți oamenii în mijlocul orașului de parcă ar fi fost ciumați. 

Același lucru se întâmplă și cu acest dispensar de aproximativ o lună și 

jumătate.  

Așadar, domnule primar, să știți că și noi cunoaștem ceea ce faceți 

dumneavoastră, chiar dacă serviți altceva opiniei publice. Mulțumesc.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Vă rog, 

dați-mi voie.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă rog domnule Primar.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Aș vrea 

să mă abțin de la comentariile puerile și total în afara legii.  

Doamna consilier, vă atrag atenția că faceți niște acuzații nefondate. Pentru 

centrele de carantină deja este un dosar la DNA în care vor da cu subsemnatul cei 

responsabili pentru că au constituit centrul de carantină total ilegal, fără acordul meu, 

fără să mă consulte, nu fără acordul meu. Atenție. Asta este una din probleme. Ca să 

nu mai dezgropăm morții. Vreau să vă atrag atenția doar atât  că, onor guvernul pe 

care dumneavoastră îl stimați și respectați cu toată abnegația, acel guvern 

neconstituțional din punctul meu de vedere, care nu a avut votul cetățenilor de a-i 

reprezenta, dar, în fine, nu are sens să mai dezgropăm morții modul cum s-a ajuns la 

guvernare, vă spun doar atât, au emis o hotărâre, un ordin privind înființarea centrelor 

de vaccinare și a trebuit să mai stăm încă aproximativ trei săptămâni, chiar patru, până 
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să se reglementeze modalitatea de contractare a medicilor, a specialiștilor, a spațiilor 

și a asigurării decontării tuturor serviciilor și tuturor acestor cheltuieli cu funcționarea 

centrelor de vaccinare.  

Incoerența și incapacitatea acestui guvern de a gestiona această situație credeți-

mă că nu este vina noastră, noi am respectat întocmai legile atunci când au fost emise, 

stimată domnișoară, pe de o parte.  

Pe de altă parte, vreau să-mi spuneți și mie cum veți face dumneavoastră, din 

punct de vedere legal, dacă înțelegeți, eu cred că înțelegeți, să preluați un imobil aflat 

în gestiunea Ministerului Apărării, să-l preluăm în administrarea Municipiului 

Focșani. Vă aduc la cunoștință faptul că, doar pentru a prelua un drum a fost nevoie 

de o dezbatere de 3 ani de zile. Mai citiți înainte să faceți niște acuzații nefondate. Nu 

că nu vreau să preiau, eu am propus alte puncte pentru centrele de vaccinare dar 

prefectul apolitic PNL împreună cu conducerea DSP nu a fost de acord cu acele centre 

pe care le-am propus eu. S-a stabilit la Casa Armatei. Casa Armatei este în 

administrarea Ministerului Apărării, Ministerul Apărării nu poate să dea așa, pe baza 

unui protocol, peste noapte, să dea spațiul respectiv în administrarea Primăriei 

Municipiului Focșani. Trebuie hotărâre de Guvern. Vă mulțumesc.” 

 Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Eu zic, pentru rezolvarea 

problemei, să votăm suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? 

 În sală avem 10 voturi pentru și nominal o să citesc pentru cei care sunt online 

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru”  

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru”  

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Cu 19 voturi „pentru”…” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte este și domnul 

Ungureanu alături de noi.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă rog să anunțați. Vă rog 

d-na secretar să consemnați că și domnul Ungureanu este prezent. Domnul 

Ungureanu” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Prezent. Prezent” 
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Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „vă rog să închideți 

microfoanele și să vă abțineți, chiar și cu microfoanele închise.” 

Cu 20 de voturi pentru suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.  

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei. Vă rog, cine este pentru? 

În sală avem 10 voturi pentru. Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru”  

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Gongu?” 

  Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru”. Să știți că nu am avut eu acea 

reacție, doar am zâmbit.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Cu 20 de voturi...” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga:„pe mine nu m-ați întrebat.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „scuzați-mă domnule 

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru” 

  Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Nici pe mine nu m-ați întrebat d-

nule președinte.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: vă întreb acum domnule 

Nistoroiu. Vă rog.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Cu 20 de voturi „pentru” 

ordinea de zi a fost aprobată.  

Vă rog domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Eu aș avea o propunere. De 

fapt am mai spus această propunere și în ședința trecută, discuțiile să fie libere, fiecare 

dintre consilieri să vorbească la obiect și cât dorește dar, după ce s-a votat proiectul 

propun să nu mai dați cuvântul pentru comentarii referitor la proiectul deja votat. 

Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Da. Mulțumesc. Sper și 

colegii noștri să fi auzit recomandarea dumneavoastră.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu se poate așa ceva. Se mai pot discuta 

după.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog să supuneți la vot propunerea mea.” 
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Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Eu sunt convins că astăzi 

ne vom comporta civilizat. Sunt convins de lucrul acesta. ” 

 

Se prezintă punctul 1 de pe  ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind 

constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Atanasiu Corina. 

Inițiator Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Vă rog, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot 

proiectul numărul 1. Cine este pentru?” 

Cu 10 voturi pentru în sală, online: Doamna Drumea? Vă rog să votați proiectul 

nr. 1. Cred că s-a blocat după cum observ. D-na Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru”  

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „cred că l-ați uitat pe domnul consilier 

Gongu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnul 

Gongu, vă rog!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru”. Tot n-a făcut nimic pentru 

Focșaniul ăsta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Mulțumesc, domnule Gongu! Suntem la proiectul 1, să știți domnule Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Da, știu. Tocmai se vorbea de doamna 

Atanasiu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „V-am 

reaminitit că suntem la proiectul nr. 1. 

Proiectul de hotărâre nr. 1 a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” devenind 

hotărârea nr. 23 

 

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

aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la 
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încheierea exercițiului bugetar al anului precedent; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog 

dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Da, domnule Primar.” 

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

domnule președinte. Doamnelor și domnilor consilieri, așa cum ați auzit la începutul 

ședinței și așa cum este normal, doamna Secretar a prezentat raportul de nelegalitate 

a hotărârii adoptate în ședința precedentă de utilizare a excedentului cu precădere, 

utilizarea a 6 milioane de lei, adică 60 de miliarde de lei vechi pentru acordarea de 

vouchere. 30,00 mii de vouchere în valoare de 200 de lei tuturor doamnelor și 

domnișoarelor, a 30,00 mii de doamne și domnișoare din municipiul Focșani cu 

ocazia zilelor de 1 și 8 Martie. O hotărâre total nelegală. Cu tot respectul pentru toate 

doamnele și domnișoarele din municipiul Focșani, trebuie să le spunem că acele 

cheltuieli nu pot fi realizate din excedentul de funcționare pentru anul 2020.  

Și vreau să vă atrag atenția și să vă rog să studiați foarte bine ce cheltuieli 

propunem a fi realizate în interesul focșănenilor și în interesul tuturor cetățenilor 

municipiului Focșani și a învățământului cu precădere, dar nu numai pentru 

învățământ, pentru continuarea unor proiecte ori finalizarea unor proiecte, deja în curs 

de elaborare, în curs de desfășurare sau care sunt deja finalizate. Trebuie doar să 

facem plățile. Și mă refer aici: 

”Branșament apă și canalizare, extindere cu 12 săli la Școala nr. 3 și instalații 

gaze naturale presiune joasă pentru Școala 3, corp de clădire, pe care am promis că-l 

vom da pentru a funcționa Liceului de Artă ”Gh. Tăttărescu.” 

Iată, mai avem o mică documentație pentru Dispensarul Sud, unde urmează să 

funcționeze Centrul de vaccinare, este vorba de documentația de instalare a unui 

contor pentru agentul termic. 

De asemeni, branșamente electrice la locurile de joacă ”Peneș Curcanul”, 

Cartier Gară Longinescu, rețea de racordare la rețeaua de apă, de alimentare cu apă 

pentru cele 12 locuri de joacă existente în patrimoniul municipiului Focșani. 

Avem deja contractul încheiat, trebuie doar să dăm ordinul de începere pentru 

execuția a 2 locuri de joacă în curtea Creșei nr. 1 și curtea Creșei nr. 7. 

De asemeni, mai avem de plătit câteva mici taxe la ISC și la alte organisme 

abilitate pentru a finaliza și investiția de reabilitare, modernizare a blocului situat în 

strada Măgura nr. 123, bloc Onasis cum îl știm cu toții. Avem deja venită factura de 

la Distrigaz pentru a achita partea noastră de finanțare pentru extinderea rețelei de 

gaze naturale pe strada Odobești, în valoare de 89,60 mii lei.” 

Racordarea la rețea de apă a unui imobil pe str. Profesor C. Stere unde stă o 

famile de foarte mult timp și care în acest secol XXI nu beneficiază de alimentare cu 

apă și canalizare. 

Planul Urbanistic General al muncipiului Focșani așteptat de peste 13 ani de 

toți cetățenii municipiului Focșani, inclusiv de mulți investitori, plan care poate să 

aducă multe avantaje, inclusiv investitorilor din alte zone ale orașului pentru a 

dezvolta acest municipiu, plan care rezolvă inclusiv situația, obligația stabilită de 

către Comisia Europeană, de către Uniunea Europeană, aceea de avea minim de 26 

de mp de spațiu verde pe cap de locuitor, Plan Urbanistic General care ar reglementa 
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foarte clar toate cerințele urbanistice pentru funcționarea Spitalului Județean și n-ar 

mai fi fost nevoie să se facă Planul Urbanistic Zonal, să se cheltuie banii la Consiliul 

Județean pentru a se face două studii similare.  

Planul Urbanistic General include și reglementările urbanistice cu privire la 

Spitalul Județean. Sper ca domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Cătălin 

Toma, să nu mai iasă în ședințe publice să spună că așteaptă certificate de urbanism, 

neștiind de fapt că dumneavoastră, colegii dumnealui de partid ați tăiat în ședința 

precedentă alocările de sume.  

Și am făcut o adresă către Consiliul Județean, să ne plătească Consiliul 

Județean aceste sume. Și vă spun că nu-s puține. Avem câteva studii de realizat pentru 

a obține ultimele avize necesare pentru a ajunge în final cu acel plan urbanistic general 

al municipiului, să fie supus avizării și aprobării ministerelor de resort și apoi 

aprobării Consiliului Local . 

Avem nevoie de 112 mii lei pentru studiul OSPA, avem nevoie de 28,00 mii 

lei pentru studiul pentru gospodărirea apelor, avem nevoie de 84,00 mii lei pentru 

studiul istoric și arheologic necesar obținerii avizului de la Direcția de Cultură încă 

vreo 24,300 de lei pentru un raport de Mediu, fără de care nu putem obține avizul de 

Mediu și în final, un rest de plată din contractul încheiat încă din 9 mai 2019 cu 

societatea comercială specializată să realizeze redactarea finală a PUG-ului. 

Avem obținute stimați colegi, peste 20 de avize pe care riscăm să le pierdem și 

va trebui să refacem toată documentația, să cheltuim alți bani, pentru a putea obține 

din nou aceste avize. Nu mai spun de continuarea lucrărilor pe strada Gheorghe Doja, 

Legumelor Plantelor, Vasile Pârvan din Bahne continuarea lucrărilor deja contractate 

pe Nicolae Săveanu s-a reabilitat, doar Cincinat Pavelescu și Focșa avem de făcut...” 

Și de asemenea, avem o documentație de avizare a lucrărilor, de intervenție 

propusă a fi finanțată din acest excedent pentru străzile Maior Gh. Pastia, 

Kogălniceanu, Dimitrie Cantemir și Cuza Vodă. Dacă dumneavoastră considerați că 

bugetul local este atât de mare astfel încât să ne permitem luxul de a bloca niște 

investiții și de a acorda aceste ... cu tot respectul încă o dată, mă repet față de toate 

doamnele și domnișoarele din municipiul Focșani, în contextul în care ați refuzat 

spunând că este o sumă extraordinar de mare să cumpărăm de 35,00 mii lei flori, 350 

milioane vechi, dar să alocăm 60 de miliarde de lei vechi pentru vouchere, mă întreb 

și eu doamnele și domnișoarele din sală și de peste tot...Și am vorbit și eu cu mai 

multă lume, nu s-au bucurat când au auzit că, în detrimentul acestor vouchere se 

blochează atâtea investiții, mai ales în planul urbanistic, mai ales în ceea ce înseamnă 

școli, străzi ș.a.m.d. 

Deci, rugămintea mea este să înțelegeți că nu este un moft al meu și ar fi bine 

să vă gândiți că acel vot ilegal atrage răspunderea dumneavoastră materială, civilă 

sau penală, depinde ce vor stabili organele de specialitate. Și v-aduc la cunoștință și 

un alt aspect. A fost o încălcare flagrantă a legii pentru că doamnele care au votat în 

favoarea acestui proiect, a proiectului precedent.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei:„      

Domnule Primar!” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi 

voie să termin și cu asta am încheiat. Și-au votat niște avantaje și sunt în 

incompatibilitate. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei:„      

Domnule Primar, am rugămintea să...” 

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

prezentat pe scurt proiectul de hotărâre ca să știți în cunoștință de cauză ce votați.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Am citit, 

de fapt am auzit raportul doamnei Secretar și cred că știm foarte bine ce avem de 

făcut. Din păcate l-am auzit doar astăzi înaintea ședinței. Vă rog, domnule Tănase! 

Apoi, domnule Costea.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc, domnule președinte! Am 

ascultat cu atenție ce a spus domnul Primar. Problema mea este că aici la art. 1,  spune 

revocarea Hotărârii Consiliului Local al muncipiului Focșani nr. 9 din 4 februarie. 

Domnule Primar, noi am votat încă de la ultima ședință bani pentru aceste investiții. 

Deci sunt votați bani pentru aceste investiții.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Unde?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La ultima ședință am votat pentru că 

cuprinde... Cum unde? În Hotărârea 9. Deci sunt votate săptămâna trecută de când a 

fost ședința. Doi, n-am auzit-o pe doamna Secretar să spună că este ilegal, la ultima 

ședință, că doamna spune numai pe criterii politice când este legal și ilegal. Deci 

pentru a vedea  dacă este ilegal trebuie să așteptăm avizul Prefecturii și atunci 

discutăm. Înafară de asta, dumneavoastră când ați făcut planul ăsta de investiții, deci 

Guvernul pe care dumneavoastră îl blamați anul trecut, a dat pentru municipiul 

Focșani zeci de milioane de euro, care dumneavoastră n-ați avut cât ați fost cu PSD-

ul n-ați avut 4 ani de zile n-ați făcut mai nimic. ” 

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

s-a dat domnul? Ce a dat?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Lăsați-mă să termin. Nu v-am întrerupt 

domnul Primar. Deci n-ați fost în stare să cheltuiți acei bani. Avem acest excedent 

bugetar. Deci îl avem pentru că n-ați reușit să-l cheltuiți. În fară de asta, când ați 

hotărât aceste investiții, cu cine v-ați consultat? V-ați consultat cu viceprimarii? V-

ați consultat cu consilierii? Domnul Primar, în democrație trebuie să te consulți cu 

consilierii, viceprimarii, sunt reprezentanții cetățenilor. Nu ne aruncați nouă niște 

proiecte, hai votați-le.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Avem viceprimari?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ce goluri de casă? Pentru ce vă trebuie 

dumneavoastră goluri de casă? Ăia sunt niște bani pe care dumneavoastră vreți să-i 

folosiți când doriți dumneavoastră. 

Domnule Primar, aici este complicat. Nu este chiar așa. Nu ne luați de proști. 

Iar cu PUG-ul, deci Spitalul Județean care de ani de zile, șeful dumneavoastră Oprișan 

s-a lăudat că-l face. Noi acum vrem să-l facem. Nu trebuie niciun PUG. Trebuie PUZ. 

Asta trebuie, iar certificatul de urbanism este pe biroul dumneavoastră. Trebuie doar 

să-l semnați. N-aveți nevoie de PUG. Deci lăsați minciunile astea, că nu merge. Nu 

ține. Mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Costea, vă rog! Dacă mai doriți să interveniți?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Bună ziua, domnule președinte, domnule 

Primar, doamna Secretar, stimați domni și doamne director, mă bucur că ați fost 

invitați astăzi, este pentru  prima dată când domnul Primar nu spera să fim prezenți și 

noi consilierii locali PNL-USR... Și-a dorit din tot sufletul, dar vă rog să mă credeți 

de fiecare dată v-a invitat separat, v-a dezinformat, v-a spus poezia cu Calul Alb cum 

vine  Primarul de 4 ani, cu Calul Alb, Făt Frumos și repară și investește în acest oraș, 

așa cum foarte bine știți, nu s-a făcut nimic. S-au început studii de fezabilitate, 

proiecte, orice ne dorim noi s-auzim. Dar niciodată ceva concret. De fiecare dată, cât 

de frumos ne-a povestit despre locurile de joacă la creșa nu știu care și nu știu care.  

Cele 12 locuri de joacă puse calup din nou, făcut studiu de fezabilitate.  

Există și în ultimii 4 ani. Au fost acolo. Nu le-a luat nimeni. Nu le-a modernizat 

nimeni. Cine l-a împiedicat? Nimeni. Discutând despre nu știu ce sală de sport, 

discutând despre orice altceva. Nu l-a împiedicat nimeni în ultimii 4 ani. Nu. Acum 

în ultima lună, în ultima săptămână ați văzut câte conferințe de presă a făcut. Cum ne 

scoate vinovați pe noi. Noi suntem ăia răi că i s-a împiedicat calul venind să facă 

proiectele, că nu am mers în strada Prosperității. Domnule, strada Prosperității este 

de 30 de ani. De 30 de ani este în același stadiu.” 

Vorbește un cetățean din sală. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog 

frumos!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Doamnă, m-am adresat tuturor cetățenilor. 

Eu sunt ales de către cetățeni.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Costea, domnilor invitați, vă rog eu frumos dacă sunteți invitați...puteți 

vorbi doar invitați.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dar să vorbească cu dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Deci 

dacă doriți să vorbiți, eu vă dau cuvântul. Nu s-a adresat dumneavoastră, ci a privit 

către dumneavoastră. Păi așa are poziția, domnul consilier. Vă rog eu frumos haideți 

să... Domnule Nițu, nu trebuie să vorbească nimeni, doar eu dau cuvântul.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pot să termin?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Costea, vă rog la subiect și cât mai concis.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Deci faptul că mi-am îndreptat privirea către 

dumneavoastră nu trebuie să vă jignească. Încă o dată precizez că sunt reprezentantul 

cetățenilor, am fost votat.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „a unor cetețeni...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule comunist, vă rog frumos după 30 

de ani n-aveți ce căuta în Consiliul local, ca al treilea reprezentant al partidului 

comunist în județul Vrancea, nu aveți ce căuta în sala asta după 30 de ani.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Nițu!” 
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Domnul consilier Ionel Costea: „Vă rog să vă abțineți de la circul ăsta. 

Mergeți la Oprișan acolo și discutați.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Domnule, să vă fie rușine că vorbiți 

așa.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog 

la subiect, domnule Costea și cât mai scurt.  

Domnule Nițu, vă rog să vă abțineți de la comentarii în timp ce un coleg de al 

dumneavoastră are cuvântul. Este decizia dumneavoastră. Vă rog să păstrăm 

liniștea!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Mi-aș dori să se termine cu circul ăsta ieftin 

prin care să ne acuze permanent că noi suntem contra.  

Nu domnule, venim, discutăm și aprobăm orice proiect vă doriți 

dumneavoastră. Nu-i nicio problemă. Orice doresc cetățenii, dar invitați-ne la discuții. 

Puneți cu 3, 5 zile măcar un proiect să-l putem studia. Nu în ultimele 2 minute,        

ăsta-i proiectul. Obligat, forțat hai să semnăm. Mulțumesc frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, vă 

mulțumesc! Domnule Primar, aveți cuvântul. Vă rog scurt.” 

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

ce să mai discut legat de afirmațiile făcute de domnul șofer Costea, dar vreau să-i 

reamintesc domnului...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte, îmi cer 

scuze pentru intervenție!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Dar chiar jigniți pe toată lumea așa în bătaie 

de joc? 

Dumneavoastră știți care este profesia mea?” 

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

respect toate meseriile, le respect pe toate.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Costea, doamnelor și domnilor consilieri, domnul Costea a făcut referire 

la domnul Primar și sunt obligat să-i dau cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Corect. Numai că dumnealui ar 

trebui să-și măsoare cuvintele.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Este o 

ipocrizie ce se întâmplă aici.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Primar!” 

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

primul rând, dați-mi voie, domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Haideți 

să folosim un limbaj mai adecvat. Vă rog frumos!” 

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

înțeles, dar în momentul când văd că se folosește un limbaj de lemn și se apelează că 

este comunist ș.a.m.d., nu pot să răspund altfel.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „vi s-a adresat dumneavoastră?” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu 

contează cui s-a adresat. În această sală de ședință ori suntem cu toții egali și avem 

aceleași drepturi și obligații și respectăm solemnitatea acestei ședințe sau facem circ 

și mahala așa cum știe USR-PNL să facă de fiecare dată.  

Ba da dumneavoastră ați făcut. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „măsurați-vă cuvintele d-le 

Primar, sunteți aici doar în calitate de inițiator al acestor proiecte. Mai mult decât atât, 

dacă domnul președinte...” 

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

Codul administrativ că sunt obligat să fiu prezent aici.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, sunteți 

obligat pentru cetățeni, nu sunteți obligat să faceți circ. Nu vă obligă cineva să faceți 

circ gratuit.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Să văd 

exact ceea ce spuneți dumneavoastră.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci vă rog frumos să vă 

măsurați cuvintele.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Primar, haideți să ne liniștim.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Domnule Tănase, vă întreb, recunoașteți că v-am sunat ieri dimineață la ora 10,00 

să veniți să discutăm în calitate de lider de grup, proiectele ce urmează a fi dezbătute 

în ședința de astăzi? V-am așteptat...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, astea sunt niște proiecte 

de amploare.” 

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

proiecte de amploare venite din 2018-2019, oameni buni. Nu sunt începute acum. 

 Am dialog. V-am ascultat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mi-ați pus o întrebare. Îmi dați voie să vă 

răspund?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Dumneavoastră, spuneți că s-au aprobat banii ăștia. Citiți cu atenție. Vă rog doamna 

secretar dați-mi și mie conținutul hotărârii.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Deci vă 

reamintesc... Domnule Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cum a 

fost votată la sfârșitul ședinței. Prin amendamentul propus de domnul consilier Zîrnă,  

au tăiat banii de la toate aceste investiții.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „N-au 

fost toate, domnul Primar. Au fost o parte.” 

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

tăiat de la PUG toți banii alocați.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Primar, haideți să facem o pauză. Și uitați, doamna din sală dorește să ia 
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cuvântul. Să ne calmăm puțin. Vă rog frumos să dați microfonul doamnei. De la 

tehnic și imediat ne calmăm.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vreau să spun că toate aceste investiții 

sunt votate de acum o săptămână.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „ Nu au 

banii alocați, domnul Tănase.”     

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Haideți 

să ne calmăm.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Să citim  

hotărârea nr. 9 să vedeți că sunteți în eroare. Aduceți vă rog hotărârea nr. 9 s-o citim.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Domnule Primar, haideți să ne calmăm puțin.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog, 

aveți cuvântul.” 

Doamna Camelia Mățău: „Mulțumesc!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Ați tăiat 

toți banii de la PUG.” 

Doamna Camelia Mățău: „Domnule Primar, domnule președinte de ședință, 

doamnelor și domnilor consilieri, sunt reprezentant al părinților, la unul din licee sunt 

însoțită de doamna director Liceul ”Gh. Asachi” din Focșani. Ca reprezentant al 

părinților, pot să vă spun că, am venit în această calitate, dar ca profesie sunt consilier 

juridic, am vechime de administrație publică de 24 de ani. Mă așteptam să văd la 

această ședință a Consiliului Local o anumită solemnitate a ședinței și respectarea 

unui cadru civilizat. Nu vreau să vă trag de ureche. Vreau să vă spun atât ca experiență 

profesională, am spus, ca reprezentant al părinților mă așteptam ca să puneți accent 

pe continuarea investițiilor, potrivit Legii 500, Legea Finațelor Locale, Legea…,vă 

mulțumesc pentru întreruperi…! La Liceul nr. 2 Gh. Asachi au fost începute investiții 

și mă așteptam ca acestea să fie continuate. În prevederile legale se specifică în mod 

clar că excedentul bugetar, în cazul în care a fost suma alocată pentru investiții, nu 

pot fi deturnate fonduri pentru alte acțiuni…” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Cu tot respectul, 

suntem 21 de consilieri, să știți că nu putem accepa în sală vă rog eu frumos… ” 

Doamna Camelia Mățău reprezentant al părinților Colegiul Gh. Asachi: 

”Nu cunoașteți legea! Vă rugăm să susțineți copii, să susțineți toate investițiile care 

au fost începute la școli în Municipiul Focșani, astea erau doleanțele! Să vă axați mai 

mult pe acest aspect că de aceea am venit! Nu am venit să asistăm la circul 

dumneavoastră!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă spun eu, dacă nu 

doriți să asistați puteți rămâne în sală sau nu. Decizia de a rămâne în sală îmi aparține! 

Și invitația să știți că îmi aparține chiar dacă domnul Primar v-a invitat să știți că e 

decizia mea dacă rămâneți sau nu în sală. Eu înțeleg, să știți că și dumneavoastră, îmi 

pare rău că ne dați lecții, că nu cred că e cazul, dar să știți că și eu pot să vorbesc de 

domeniul meu și vă vorbesc 5 ore în continuu și nu înțelegeți nimic! Nu puteți să veniți 

să ne jigniți. Vă rog, suntem 21 de consilieri, repet, dacă nu vă place puteți părăsi sala, 

nu e nicio problemă. Vă rog doamna Viceprimar!” 
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Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc domnule Președinte de 

ședință. Aș vrea să lămuresc pe marginea problemei pe care a explicat-o doamna 

Mățău Camelia, cred că am notat bine da? Reprezentanta părinților în Colegiul Gh 

Asachi și să-i spun următorul lucru, doamnă dragă. Anul trecut, în 2020, Ministerul 

Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, sub conducerea domnului Ministru 

Ion Ștefan, a alocat prin Programul Operațional Regional, și aveți plăcuța acolo la 

Liceu, 418.701,70 pentru proiectul pe bani europeni Creșterea performanței 

energetice pentru clădirea tip internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic 

Gheorghe Asachi Focșani, inclusiv lucrări conexe. Mai mult decât atât, există un alt 

proiect tot pe POR – Axa prioritară 3 și  se numește Sprijinirea Tranziției către 

economie cu emisii scăzute de carbon, valoarea totală a lucrărilor derulate prin acest 

Minister condus, la acea vreme de domnul Ministru Ion Ștefan este de 9.969.959,21 

lei, așadar care este nelămurirea și care este problema și vaietul domnului Primar? 

Acești bani sunt accesați prin Ministerul Dezvoltării, bani care au venit la Liceul 

dumneavoastră, la Colegiul Gheorghe Asachi, deci dumnealui se vaită pe ceva ce deja 

sunt implementate și derulate, proiecte prin acest Minister. Dumnealui nu a fost în 

stare să atragă fonduri europene și efectiv domnul Ministru Ion Ștefan a...același lucru 

și la Creșa nr. 7, dacă este cineva de la Creșa nr. 7, dacă îmi dați voie, este o valoare 

de aproximativ 492.912 lei, și la Liceul de Arte și cred că la fiecare unitate de 

învățământ unde este acea plăcuță la intrare în curtea respectivă este afișat fiecare 

proiect prin Ministerul Lucrărilor Publice care trebuie derulate, culmea că scrie și 

începutul lucrărilor, de când, și o să vedeți cine a alocat acești bani! În nici un caz 

acest domn Primar care se vaită de 4 ani și a atras doar 2 mii de Euro Fonduri 

Europene. Deci domnule Primar vă rog frumos să nu vă mai lamentați și 4 zile în loc 

să faceți circ prin presă, prin media, să vă văitați că consilierii majorității PNL – USR 

PLUS nu vă votează proiectele când dumneavoastră ați pierdut un timp prețios în loc 

să îl aveți alocat dialogului! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Bîrsan, vă 

rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Președinte, dacă nu greșesc, și 

dacă greșesc îmi cer scuze, doamna care a vorbit mai înainte din partea publicului, 

lucrează la Consiliul Județean și deseori îi ține locul doamnei Raluca Dan, păi să 

înțeleg că a venit un grup de presiune PSD să ne dea nouă lecții aici, în Consiliul 

Local? Și apoi, stimată doamnă, dumneavoastră luați cuvântul și cereți finanțări, păi 

asemenea proiecte, dumneavoastră doriți sau cine dorește să finanțăm asemenea 

proiecte, indiferent de sumă, păi vă atrag atenția și vă aduc la cunoștință, e stipulat 

într-unul din aceste proiecte, un proiect  de gaze costă 350 de lei și noi îl găsim cu 

zeci de mii de lei. Păi noi suntem aici puși să avem grijă de finanțele focșănenilor, 

până la urmă banii aceștia aparțin focșănenilor, cetățenilor, nu ne putem bate joc de 

ei. Noi trebuie să oprim risipa ca să nu spun sifonarea banului public. Dumneavoastră 

veniți aici să ne presați să aprobăm niște proiecte în bătaie de joc a banului public? 

Dumneavoastră credeți că chiar așa este simplu? Noi suntem aleși de focșăneni, de 

cetățeni, și nu primim lecții de la dumneavoastră! Dumneavoastră mergeți la locul 

dumneavoastră de muncă și dați lecții acolo! Mulțumesc!” 
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Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Mulțumesc domnule 

consilier, doamna viceprimar Alexandra Tătaru. Nu vă supărați…domnilor consilieri, 

conform regulamentului, discuțiile cu persoanele din sală nu sunt reglementate. 

Vorbeați de luarea cuvântului și de solemnitatea acestei ședințe. Să știți că puteți să 

vorbiți dacă vă dau eu cuvântul! Doamna Alexandra Tătaru, vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Mulțumesc domnule Președinte!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Eu cred că o doamnă 

mai calmează puțin, eu decid care e ordinea! Vă rog frumos, după doamna viceprimar 

Alexandra Tătaru, vă rog frumos !”  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Mulțumesc domnule Președinte! 

Domnule consilier Nițu vă rog frumos, am ridicat mâna înaintea domnului Primar și 

trebuie să-l întreb pe domnul Primar: Domnule Primar ați afirmat că USR este cu 

circul de fiecare dată! Vă amintesc că USR nu a fost prezent în mandatul trecut, în 

legislativul trecut, iar în acest legislativ consider că am avut niște intervenții civilizate 

și nu am țipat și nu v-am jignit niciodată. De aceea vă rog să vă retrageți această 

afirmație că ”face circ de fiecare dată”, suntem într-o coaliție majoritară dar asta nu 

înseamnă că nu răspundem fiecare dintre noi pentru ceea ce facem. În altă ordine de 

idei aș vrea să vă amintesc că nu am fost, cel puțin eu, nu am fost invitată la nicio 

discuție pe marginea niciunui proiect, pe de altă parte nu ați transparentizat absolut 

nicio factură, niciun document, niciun credit de angajament. De asemenea aș vrea să 

atrag atenția acelor  cărora vă adresați în mod tendențios, instigând oarecum la ură, că 

o parte din suma alocată excedentului bugetar, este specificată și este doar o mica 

parte din ea alocată secțiunii de dezvoltare și investiții iar cel puțin eu și colegii mei 

nu am tăiat absolut niciun leu de la capitolul educație. Deci este vorba de o sumă de 

1500 – 1680 în actualul proiect care este cu mult mai mica decât suma de 5.264 

reprezentând goluri de casă neexplicate. Goluri care, așa cum știți, conform Legii 

Finanțelor Publice se vor duce într-un cont separat pe care dumneavoastră nu o să     

ni-l justificați poate niciodată. Vă mulțumesc!”      

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Primar, vă 

rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Înainte de vă chema să vă consult 

la proiecte, stimată doamnă Tătaru, am să vă invit să citiți Legea Finanțelor Publice 

Locale și apoi discutăm! Haideți să vă mai explic cum stau lucrurile. Până la aprobarea 

bugetului local avem de efectuat niște cheltuieli urgente pe care le putem executa din 

utilizarea acestui excedent. La elaborarea bugetului local pe anul 2021 toți banii din 

excedent vor fi stabiliți cum vor fi repartizați pentru ce proiecte vor fi utilizați și așa 

mai departe. Revend la ceea ce spuneați dumneavoastră că n-ați tăiat niciun leu de la 

nicio investiție vă aduc la cunoștință următoarele chestiuni din amendamentul propus 

de domnul consilier Zârnă : Pentru reabilitare ș modernizare bloc situat în strada 

Măgura nr. 123 noi am propus 50 mii lei, ați tăiat, ați lăsat doar 10 mii lei, pentru 

racordarea la rețele cu apă și canalizare a imobilului din Prof C. Stere de la 11 mii de 

lei la 5 mii de lei, cofinanțarea de extindere, domnule consilier Bîrsan, rețea gaze 

naturale strada Odobești, știți foarte bine că ați spus că se așteaptă plata facturii, nu 

noi am stabilit valoarea, este o valoare stabilită de operator, pe niște prețuri standard, 

avem de achitat  factura de 89,60 mii lei, ați tăiat din această valoare și ați lăsat doar 
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10 mii lei. La Plan Urbanistic General în care sunt incluse o grămadă de probleme 

care ar putea fi reglementate, inclusiv pentru educație, dacă tot vreți să știți, Planul 

Urbanistic General – ați tăiat toți banii alocați de care aveam nevoie 235 mii lei și ați 

lăsat 0 lei. Astăzi, în proiectul de astăzi, suplimentar, am propus finanțarea a încă două 

obiective de investiții deja în derulare – vorbim o dată de refacere infrastructură 

Nicolae Săveanu, Cincinat Pavelescu, strada Focșa, din aceste 3 străzi Cincinat 

Pavelescu a fost cea finalizată. Mai avem de finalizat Nicolae Săveanu și.....” 

Domnul Consilier Nicu Tănase: ”Domnule Primar ne-ați mai spus o dată 

chestia asta!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, nu, nu dar dumneavoastră 

spuneți că ce rost mai are acest proiect, eu vă explic ce s-a întâmplat! Mai mult decât 

atât, propunem inclusiv acele locuri de joacă din Creșa 1 și Creșa 7! Cât despre 

proiectele derulate de unitățile de învățământ, prin fonduri europene, doamna consilier 

ați fost 4 ani de zile aici dar bag seamă că n-ați înțeles nimic…” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule Primar vă reamintesc că 

sunteți cel mai nepriceput Primar din România ați atras doar 2000 de Euro sau decât 

2000 de Euro mai bine spus fonduri europene”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”35 de milioane de Euro…” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”...și nu faceți cinste focșănenilor în 

condițiile în care sunt comune din Județul Vrancea care au absorbit milioane de Euro 

de fonduri europene. Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamna Grosu dumneavoastră 

puteți spune câte milioane de Euro au fost încasate” 

Doamna director economic Carmen Grosu: ”În 2020 s-au făcut plăți în lei 

63 milioane 508 mii lei” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”spuneți prin cine anume au venit 

aceste fonduri în 2020!” 

Doamna director economic Carmen Grosu: ”Cum prin cine? Primăria… 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”…prin proiectul acestui domn 

Primar care pur și simplu nu a fost în stare să implementeze proiecte. Vi s-au cerut 

proiecte să le aduceți că pierdeam trenul, domnule Primar, focșănenii trebuie să știe 

lucrul acesta! Dumneavoastră nu ați putut duce de a…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamna director Răvaș, spuneți-

mi și mie …” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, care este 

nelămurirea dumneavoastră acum practic? Care e nelămurirea dumneavoastră?”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Cum s-a derulat proiectul de la 

Gheorghe Asachi? cum? cine a venit cu ideea?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Ia spuneți doamnă! Chiar vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Explicați cum s-a derulat proiectul 

de la Gheorghe Asachi, când a fost inițiat!” 

Doamna Director Colegiul Gh Asachi Răvaș Marlena: ”Eu sunt Răvaș 

Marlena, sunt Directorul de la Colegiul Gheorghe Asachi. În 2017, la propunerea 

domnului Primar, am fost introduși pe lista celor care urmau să beneficieze de 

proiecte, pe axa care vizează îmbunătățirea...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ” eficienței energetice!” 

Doamna Director Colegiul Gh Asachi Răvaș Marlena:”...nu știu să spun pe 

de rost, îmi cer scuze, chiar nu m-am pregătit, nu știam că o să fiu întrebată. Cert este 

că am beneficiat pentru Cămin și Cantină de acest proiect creșterea eficienței 

energetice a clădirilor cămin și cantină și lucrări conexe. Noi suntem dintre cei care 

am beneficiat de aceste proiecte, suntem un caz fericit, în sensul că am reușit să ducem 

la bun sfârșit aproape tot, ne aflăm pe ultima sută de metri, nu pot să spun același lucru  

despre cei care, culmea, pornind odată cu noi, din varii motive, săracii nu au reușit să 

se descurce” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Doamna Director, dumneavoastră 

vorbiți despre colegiul dumneavoatră, corect? Că sunteți mulțumită ați spus.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Banii de  cofinanțare de unde au 

venit doamna director?” 

Doamna Director Colegiul Gh. Asachi Răvaș Marlena:”...asta vroiam să vă 

spun, dacă mă lăsați să-mi țin discursul până la capăt. Știu așa că de câte ori am avut 

nevoie de spijin la Primărie l-am găsit, am primit sumele de bani care ne-au fost 

necesare, am fost sprijiniți și consiliați de către aparatul care se ocupă de proiecte, 

pentru că eram pentru prima dată când derulam un astfel de proiect, și nu aveam 

pregătirea necesară și nu aveam cunoștințele necesare pentru a elabora o parte din 

documentație până când am reușit să achiziționăm servicii de consultanță și să se 

ocupe cei care sunt specializați pe derularea de proiecte, deci eu ca director, nu pot să 

spun decât că am fost sprijinită de către Primărie în tot ceea ce înseamnă derularea 

acestui proiect. Eu nu pot decât să-i mulțumesc domnului Primar și celor care erau în 

Consiliul Local în momentul respectiv. Știți foarte bine că ei sunt cei care hotărăsc, 

dar cel care a prezentat proiectul sau solicitarea noastră n-a ajuns în consiliul local?N-

a căzut din cer! Dar cineva a propus proiectul respectiv! Sunteți de acord?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, nu l-a propus Misăilă, l-a 

propus domnul Zârnă ! Doamna director Dima.” 

Doamna Director Colegiul Gh Asachi Răvaș Marlena:”...Numai puțin, 

proiectele au fost făcute de cineva!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Da, vă mulțumesc, 

eu am să supun la vot, dacă îmi permiteți, proiectul de hotărâre, dacă nu doriți să îl 

supunem la vot, supun la vot terminarea discuțiilor pe marginea acestui prooiect, 

suntem la proiectul numărul 2, vă rog !” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: ”Dacă îmi permiteți, aș vrea 

să subliniez anumite lucruri, cred că un reprezentant al părinților, un director…. 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Mocanu, 

vă rog frumos!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: ”Domnule Președinte, ca 

profesor, vă rog să-mi acordați 2 minute să vorbesc!”  

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ” Repet, oamenii care 

sunt în sală nu sunt invitați de mine !” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: ”Deci, domnule Președinte de 

ședință, vă rog frumos să îmi acordați un minut să vin cu o propunere în Consiliul 

Local în care atunci când este vorba despre un proiect pentru liceu, pentru o școală, 
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pentru o grădiniță ca un reprezentant al părinților din instituția respectivă și ca 

directorul instituției respective să vină în sală și să aducă argumente sau sugestii să ne 

facem treaba mai bună ca și consilieri locali. Pentru că părinții au nevoie pentru copii 

lor să aibă o educație, să aibă o clădire frumoasă, să aibă materiale didactice pentru 

anul 2021. Îmi doresc să fiți toți de acord, toți colegii din Consiliul Local, ca de fiecare 

dată, prin invitația Primăriei, să adresăm, dacă se discută despre liceul Auto pentru 

sala care trebuie să o bugetăm, să o terminăm, să vină doamna Director și un 

reprezentant al părinților și pentru Liceul cu Program Sportiv să vină reprezentantul 

părinților și Directorul de la Liceul cu Program Sportiv ca să justificăm alegerea 

noastră de a vota sau de a nu vota bugetul respectiv pentru Liceul Sportiv. Vă 

mulțumesc frumos domnule Președinte!”  

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Mocanu, 

țin să vă reamintesc, că dacă dumneavoastră veniți cu această propunere, o puteți face 

Președintelui de ședință și doar Președiintele de ședință poate lua această decizie, de 

a fi invitați. Eu sunt pentru propunerea dumneavoastră dar vă reamintesc că în orașul 

Focșani nu sunt doar profesori, doar elevi mai sunt și oameni de afaceri, mai sunt și 

oameni care își desfășoară și alt tip de activitate, și eu n-am văzut, în ultimii 4 ani de 

zile, dacă acesti oameni au fost invitați vreodată. Mă refer mai ales la oamenii de 

afaceri. Ca să terminăm discuțiile am să invit 2 minute fiecare maxim pentru doamna 

Viceprimar Alexandra Tătaru, apoi pe domnul Tănase, apoi pe domnul Primar și 

supun la vot proiectul! Vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Am o rugăminte domnule Președinte stau 

cu mâna ridicată de 5 minute, vă rog frumos să nu mă ignorați și când îmi vine rândul 

să mă lăsați să vorbesc! Mulțumesc!”  

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Cu cea mai mare 

plăcere domnule Nedelcu, nu v-am văzut, cu cea mai mare plăcere vă dau cuvântul ! 

Vă mulțumesc! Doamna Tătaru, vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Da, am ascultat propunerea domnului 

Mocanu, este una pertinentă, dar vă reamintesc două aspecte: 1. Suntem încă în stare 

de alertă și nu putem să lansăm invitații tot timpul și ședințele nu pot fi încă deschise 

publicului; 2.atât Consiliul Local cât și Primăria au câte un reprezentant în consiliile 

de administrație ale școlilor, atunci, în consiliile de administrație pot fi ridicate absolut 

toate problemele și pot fi descrise toate proiectele. Dumnealor, atât profesorii cât și 

reprezentanții părinților care sunt de acord care sunt de asemenea în consiliile de 

aministrație, pot aduce la cunoștință consilierului local sau reprezentantului Primăriei 

despre toate aspectele discutate atât în Consiliu cât și celelalte nereguli aflate în 

școală. Așă că mai multă transparență, mai multă deschidere, mai multă încredere în 

noi înșine nu ar strica și o colaborare evidentă ar trebui să existe. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: ”Cunosc bine procedura 

doamna Tătaru numai că…” 

Domnul consilier Nicu Tănase: ”Domnule Președinte eu vă spun că în 

legislatura trecută colegii de la  PSD, care aveau majoritatea, aveau aici un ceas, era 

chiar lângă domnul Radu Nițu acolo, și dacă cineva îndrăznea după câteva secunde 

cât aveam de vorbit, să vorbească, nici nu stătea la discuție, noi într-adevăr suntem 

democrați dar haideți să fim mai concreți, e bine să discutăm dar acum suntem la 
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proiectul nr. 2, haideți domnilor să trecem o dată la vot!Când era pe vremea PSD-ului 

nu ne băga nimeni în seamă! Se grăbeau la vot! Nu vroia nimeni să vorbească!” 

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: „Domnule 

Nedelcu vă rog foarte scurt, apoi domnul Primar, apoi supun la vot. ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnule președinte observ că domnul 

Tănase este supărat, într-adevăr aceasta a fost ideea mea cu 2 minute să vorbească 

pentru că observați și dumneavoastră în această ședință cum sunt oamenii înjurați, 

umiliți cum sunt înjosiți de către colegii mei de la PNL. Unii sunt făcuți comuniști 

alții sunt minimalizați. Salut inițiativa domnului Primar de a invita elita profesorilor 

din Municipiul Focșani pentru a-și spune punctul de vedere. Țin să reamintesc dacă 

tot face trimitere domnul Tănase la legislatura trecută că grupul PNL chema tot felul 

de lipitori de afișe care ne huiduiau, ne înjurau în sală și noi niciodată nu am făcut 

astfel de lucruri și noi întotdeuana am chemat și oameni de afaceri, oameni care au 

ceva de spus în orașul Focșani, da? Și vă rog frumos să știți că dacă invită domnul 

Primar sau invităm noi nu trebuie să fiți dumneavoastră sau nu de acord. Da? Deci 

președintele de ședință nu are această atribuție să invite. Are atribuția de a vorbi cu 

invitații sau dacă își dorește sau nu. Sau dacă nu să vorbim cu dumneavoastră astfel 

încât invitații să știe despre ce este vorba, nu aveți astfel de atribuții. Vă mulțumesc 

frumos. Salut toți profesorii care sunt invitați în sală și sper să se voteze acest proiect 

spre binele cetățenilor. Mulțumesc.”  

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: ”Da, domnule 

Primar vă rog.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Încă o mențiune vreau să mai fac 

și să aduc la cunoștința tuturor celor care se bucură de laurii muncii altora.  

Contractul de finanțare doamna consilier încheiat cu Colegiul Tehnic Gh. 

Asachi Focșani a fost semnat de către domnul Ministru al Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Orlando Teodorovici Eugen în data de 21 martie 2019. Așa 

că domnul ministru Ion Ștefan nu a făcut nimic altceva decât să continue proiectele 

începute de guvernarea PSD. Mulțumesc.”  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Mai dezinformați mult domnule 

Primar? Că asta v-ați obișnuit de 4 ani, mulțumim frumos la revedere. Dovezile 

dumneavastră așa cum ne spune și doamna secretar de fiecare dată, sunt doar directive 

politice venite probabil de la Conacul de la Bolotești.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „este îndreptățit să sărutați mâna celui care 

vă susține și ca viceprimăriță, este îndreptățit, aveți perfectă dreptate. Dar să știți că 

faptele sunt cu totul și cu totul altele.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule doctor dacă țineți cont de 

starea de alertă în care ne aflăm în contextul pandemiei ați fost de acord cu ceea ce a 

spus mai devreme colega noastră doamna viceprimar Tătaru că aceste lucruri se pot 

întâmpla într-un cadru online în cadrul ședințelor de C.A.  ale unităților de învățământ 

și în niciun caz să aducă domnul Primar aici oamenii și să respectăm numărul de 

persoane în interior. Mulțumesc d-nule doctor.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Am înțeles, foarte frumos din partea 

dumneavoastră, mă gândesc oare de ce chemați toți huiduitorii aceia ai partidului 
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dumneavoastră dacă tot sunteți atât de sensibilă acum, când domnul Primar a chemat 

elita municipiului Focșani la discuții. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule președinte dacă nu se votează eu 

părăsesc sala.” 

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: Supun la vot 

proiectul nr. 2, cine este „pentru”? 

Domnul consilier Radu Nițu „am ridicat mâna, uitați.” 

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei:în online. Deci 

domnul Nițu este „pentru”. 

D-na Drumea Alina? 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „abținere” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „mă abțin.” 

  Domnul consilier Nedelcu Mihai: „abțineți-vă că așa este normal, sunteți 

pupătorii de mână a lui Ion Ștefan, care efectiv numai împotriva focșănenilor ați 

luptat.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „d-nule Nedelcu vă rog.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „nu pot domnule să mă abțin, chiar așa 

credeți...” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „d-nule Nedelcu mai vedeți-vă 

gunoiul din ochii dumneavoastră.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „vai domnișoară ați prins voce, îmi pare 

rău...nu aveți ce să vorbiți, v-a trimis la Minister Ion Ștefan normal că puteți să 

vorbiți.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „d-nule Nedelcu haideți să ne 

păstrăm limita decenței ....” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ia uimiți-vă dumneavoastră cum ați ajuns 

la Minister, ori prin forțe proprii?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „cine sunteți dumneavoastră să vă 

dau eu explicații? De ce aveți senzația că sunteți cel mai capabil om din lumea asta?” 

....... 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „... dacă eram capabil ajungeam la 

Minister, așa sunt un amărât de stomatolog, un doctor, ce să vă spun.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „extraordinar, stomatolog poate fi 

oricine, să știți.” 

.... 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga:„asta a fost bună.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ce pregătire aveți dumneavoastră?” 

..... 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei:„vă rog frumos să vă 

abțineți...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „în primul rând vorbiți cu un doctor și 

trebuie să vă dea doctorul voie să vorbiți...” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „la dumneavoastră acasă faceți 

lucrurile acestea d-nule Nedelcu.” 
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Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „...sunteți consilier și munciți în 

folosul cetățenilor, doctor sunteți la dumneavoastră la cabinet.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „mai coborâți oleacă după 

scenă d-nule doctor.” 

..... 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei:„Domnule Gongu a rămas la 

dumneavoastră votul, vă rog?” 

  Domnul consilier Emanuel Gongu: „dacă îmi permiteți conștientizează 

cineva că totuși ne vede un întreg oraș, teoretic?.... 

Am fost convocați pentru o ședință online. Dacă o singură dată d-nule 

președinte mai blocați microfonul ... ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei:„Domnule Gongu votul.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „uitați 

dovada, aveți dovada pe ecran a momentului semnării contractului și citiți cu atenție 

domnișoară. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „domnule președinte din momentul 

acesta nu mai am ce discuta cu dumneavoastră, sunteți o persoană lipsită de respect..., 

votez pentru investiții... voi vota mereu ....” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei:„trecem la următorul, că văd 

că d-nul Gongu nu participă la vot. 

Domnule Iorga vă rog?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „a participat la vot și a votat pentru 

investiții, vă rog frumos să se consemneze.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei:„să știți că nu am auzit și nici 

d-na secretar.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „a votat și a spus că votează pentru 

investiții.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei:„eu nu am auzit, vă rog 

frumos...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ascultați caseta, dați înregistrarea înapoi.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei:„d-nul Gongu poate reveni 

la microfon să ne spună.  

D-nule Iorga vă rog.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru, bineînțeles” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ sunt „pentru” și aș vrea să...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru”. 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „pentru” cetățenii municipiului Focșani.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: domnule Nistoroiu?” 

Domnule Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „pentru”. 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru”. 
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  Președintele de ședință domnul Liviu Macovei „d-nule Gongu putem reveni 

la votul dumneavoastră, că nu am auzit?” 

 ...  

Domnul consilier Emanuel Gongu: „votez „pentru” cetățeni.” 

.... 

  Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „am reluat procedura de vot 

pe online și acum întreb este cineva „împotrivă”? 

  Domnul consilier Mihai Nedelcu: „tot PNL-ul, toată gașca PNL USR.” 

 Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „vă rog d-nule Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „a votat „pentru”, mi-a spus mie.” 

  Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „”pentru” să știți dacă vorbim așa nu 

se mai înțelege nimic. „pentru” dezvoltarea municipiului.” 

 Președintele de ședință domnul Liviu Macovei dacă se „abține” cineva?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „toată gașca PNL.” 

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: „9 voturi „pentru” 

și 11 voturi „abținere”, proiectul nr. 2 nu a fost aprobat.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Doamna profesor Tătaru așa vă dictează 

conștiința dumneavoastră? Să votați împotrivă?”  

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: Domnule Nedelcu 

…”. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „eu o întreb pe d-na consilier Tătaru.” 

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: „deci...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Eu vă rog să vă abțineți să mă 

jigniți… 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „dar nu v-am jignit, v-am făcut consilier și 

v-am întrebat dacă ...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „eu mi-am argumentat votul, mi-am 

argumentat votul.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „dumneavoastră doriți să fiți 

viceprimar și votați impotriva cetățenilor...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „nu este ultima ședință, nu este 

sfârșitul lumii, putem să revenim la acest proiect și să votăm corect.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „m-ați lămurit.” 

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: „vă mulțumesc. 

Domnule Primar vă rog scurt, suntem între proiecte. Vă rog.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „vremea și lucrările nu așteaptă d-na 

pretinsă viceprimar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „eu vreau 

să fac doar o precizare. Având în vedere rezultatul votului, d-nule consilier vă rog ... 

mulțumesc. 

Având în vedere rezultatul votului pentru că Hotărârea nr . 9 din 4 februarie nu 

a fost abrogată... dați-mi voie să-mi exprim punctul de vedere, deci aici este vorba de 

rezultatul votului d-nule consilier. Eu am o obligație prin hotărârea care a rămas, vă 

aduc la cunoștință ....” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „am hotărât dumneavoastră puteți vorbi cât 

doriți dumneavoastră, dar înaintea votului...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „această 

obligație pe care mi-ați transmis-o este ilegală și nu o voi pune în aplicare...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „d-nule președinte...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „cu tot respectul nu vreau să vă ascult d-nule 

Primar, nu vreau să vă ascult. Ne-ați explicat ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „este o 

obligație ilegală și n-o voi pune în aplicare. 

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: „haideți să vă 

concluzionez eu, vă readuc aminte, d-nule Nițu, la proiectul nr. 2, vă readuc aminte 

că proiectul nr. 9 din data de 4.02.2021 doamna secretar ne-a predat un raport, nu 

avem rezultatul Prefecturii, poate să fie un aviz pozitiv sau negativ, în consecință nu 

mai este nimic de discutat. Vă rog. ” 

 

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

aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;   

Inițiator Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

  Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: „vă rog dacă sunt 

discuții pe marginea acestui subiect? 

Domnule Primar aveți cuvântul.”  

Domnul Primar al muncipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „vă 

mulțumesc. Vreau să reamintesc despre ce este vorba în acest proiect tuturor 

consilierilor cât și celor invitați în sală. Încă din 2020 prin Hotărâre a Consiliului 

Local de fapt din 2019 s-a aprobat contracterea unui împrumut pentru realizarea mai 

multor proiecte în Municipiul Focșani pe de o parte de a asigura co-finanțarea unor 

proiecte din fonduri europene aflate în derulare în acest moment cât și pentru proiecte 

care nu au avut alte surse de finanțare deși s-a discutat la o ședință precedentă aici că 

puteau fi finanțate din Fonduri Europene de exemplu unde nu au existat linii de 

finanțare de exemplu Parcul Bălcescu, Piațeta Teatrului și Milcovul, lucrări în 

derulare de recondiționare și modelare a terenului de sport ce aparține Liceului cu 

Program Sportiv, remodelare gradene. Extinderea cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 

investiție începută de 20 de ani și nefinalizată până în prezent și acum când mai avem 

2 pași ca să o finalizăm avem nevoie de această sumă din creditul bancar contractat 

în 2020 iar în baza acelui contract avem practic aprobate de Comisia de avizare a 

împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice avem aprobate 

trageri eșalonate în anii 2020, 2021 și în 2022. Tragerile din 2020 au fost realizate. 

Astăzi vă propunem doar tragerile pentru obiective existente în derulare în Municipiul 

Focșani. Iată: refacere str. Ion Basgan a fost făcută un segment, segmentul de case 

urmează segmentul de la Unirea Principatelor până la intersecția cu str. 

Independenței. La fel str. Panduri refacere infrastructură este o lucrare în curs de 

derulare, cetățenii de acolo o partea dintre ei în această toamnă au … și îmi cer scuze 

față de ei … au o parte de drum balastat și nu am putut să turnăm asfaltul din cauza 

condițiilor meteo dar dacă vor fi aprobate aceste alocări de credite sigur vom putea 

demara imediat ce condițiile meteo ne vor permite lucrările la toate aceste obiective 
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inclusiv avem contractat reabilitarea a 14 locuri de joacă din Municipiul Focșani pe 

lângă cele 20 finalizate chiar dacă se spune aici fără să se cunoască adevărul 20 de 

locuri de joacă au fost finalizate în mandatul 2016-2020, pe lângă multe alte proiecte 

pe care cetățenii le-au văzut și le-au apreciat pentru care ne-au și acordat votul de 

încredere pentru acest mandat și le mulțumesc încă o dată. Ca să nu mai spun de 

finanțările unor proiecte pe fonduri europene în derulare în diverse etape. Unele sunt 

deja cu toate contractele semnate, altele sunt în perioada de derulare a unor proceduri 

de achiziții finale, proceduri care sper eu să fie cât mai repede finalizate pentru a putea 

da drum la lucrări efectiv. Vă mulțumesc.”  

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: „Vă rog dacă mai 

sunt și alte discuții, vă rog domnule Tănase.”  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Este vorba despre un credit de circa 60% 

din bugetul Municipiului Focșani pe 1 an de zile. Domnul Primar eu vreau să vă întreb 

așa chiar nu suntem pe lumea asta? Când Uniunea Europeană, Guvernul României 

are miliarde de euro care le are de oferit pentru investiții, credite gratuite, fonduri 

gratuite, fonduri gratuite, dumneavoastră credeți că fondurile acestea din împrumuturi 

sunt mai puțin controlate decât Fondurile Europene? 

Domnule deci nu este posibil așa ceva. Ministerul Dezvoltării, Ministerul 

Fondurilor Europene, CNI vă așteaptă cu proiecte domnul Primar cu Piațeta, cu 

Parcul Bălcescu de ce nu vă duceți cu proiectele acolo. Trebuie să faceți credit 

domnule Primar, nu este corect așa, deci 60% din bugetul Municipiului Focșani 

pentru 1 an de zile cine îl plătește plus dobânzi. Locuitorii municipiului Focșani 

bineînțeles. Dacă nouă ni se dau niște fonduri gratuite degeaba de ce să nu îi folosim? 

Că v-a aprobat Consiliul Local v-au aprobat aliații dumneavoastră, noi nu am aprobat 

niciodată așa ceva să fie foarte clar să știe toți focșănenii. Suntem pentru investiții și 

va trebui să discutăm în zilele următoare cu dumneavoastră și toți cei interesați să 

vedem ce investiții facem cu fonduri nu așa să ne împrumutăm de aiurea așa deoarece 

sunt fonduri gratuite. Mulțumesc.”  

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: „da d-nule Primar, 

vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „sunteți 

în necunoștință totală de cauză, v-am spus și vă repet. Aceste proiecte nu au avut  

sursă de finanțare, nici guvernamentală, nici fonduri europene. Cele care sunt 

finanțate din fonduri proprii sunt depuse la Compania Națională de Investiții. 44 de 

cereri de finanțare, din cele 44 de cereri de finanțare sunt incluse și aceste proiecte 

deja în derulare pentru care CNI nu a acordat până în acest moment nici un leuț, nici 

un ban până acum.”  

Domnul consilier Tănase Neculai: „vă așteaptă cei de la CNI, zilele trecute 

am vorbit cu ei, Compania Națională de Investiții...” 

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

intrați pe Compania Națională de Investiții. În fiecare săptămână am câte un 

reprezentant care stă de vorbă cu colegii doamnei Pătrășcoiu de la CNI. Nu trebuie să 

mă duc eu acolo, documentele sunt transmise de fiecare dată. Avem pe domnul 

director Bratu de la investiții în fiecare miercuri este prezent acolo și analizează cu 

toți angajații pe compartimente a celor de la CNI posibilitatea de a se acorda 
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finanțarea. Abia săptămâna trecută s-a aprobat reluarea prin CNI a obiectivului de 

investiții reabilitarea str. Gheorghe Doja, Plantelor, Vasile Pârvan și așa mai departe. 

Pentru contractele de finanțare prin Fonduri Europene noi avem aici o categorie la 

obiectivele de investiții co finanțate din Fonduri Nerambursabile. Deci aceste proiecte 

pe fonduri europene dezinformați total. Noi nu am avut sursa necesară de a plăti 

partea noastră de co-finanțare prin proiectele europene și a trebuit să ne împrumutăm 

pentru a asigura partea de co-finanțare. Dacă dumneavoastră vreți să blocați toate 

proiectele pe fonduri europene doar pe motivul că au fost începute pe legislativul 

trecut și vreți să blocați și să dăm toți banii înapoi și să blocăm tot exercițiul 2021-

2026, dacă noi nu ne ducem la îndeplinire aceste obiective începute și semnate în 

valoare de 128 milioane de euro, nu de 2000 euro cât spuneți aiurea în tramvai vă 

spun la modul foarte categoric că vă asumați subdezvoltarea municipiului Focșani. 

Avem aici în sală pe domnii directori de la Liceul cu Program Sportiv. De când am 

început domnul director construirea acelei baze la Liceul cu Program Sportiv. Din 

2017 da, nu am avut nicio soluție cu privire la sursa finanțării nu, dar sunt începute 

lucrările și dacă vin să mai întreb un singur lucru cum a fost posibil ca într-un an de 

zile ministrul finanțelor publice actual prim ministru s-a împrumutat cu 1000 euro pe 

secundă îndatorând România de 4 ori mai mult decât a reușit … nu dar vorbim de 

credite… iar un om deștept dacă vrea să dezvolte apelează la credite, dar pentru 

dezvoltare nu pentru consum … așa cum a făcut domnul Cîțu.”  

   Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: „d-nule Primar..., 

domnul Tănase, apoi domnul Bîrsan.”  

 Domnul consilier Georgian Mocanu „am cerut și eu cuvântul d-nule 

președinte.” 

Președintele de ședință domnul consilier Liviu Macovei: da d-nule 

Mocanu.” 

  Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul primar vreau să vă spun că la 

Focșani nu a fost nicio reabilitare a vreunui bloc vreau să vă informez că s-a publicat 

în Monitorul Oficial un program privind creșterea eficienței energetice a energiei în 

clădiri publice, unități de învățământ și așa mai departe … Nu am auzit nimic despre 

așa ceva …” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „am 

vorbit mai devreme...” 

 Domnul consilier Tănase Neculai: Ce aţi vorbit...domnule alea îs vechi eu 

vă spun de astea acuma, vă spun...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Cele 

care sunt în derulare.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi lăsaţi, domnule, noi discutăm 

despre, domnule, programul ăsta, deci sunt o grămadă de programe, care 

dumneavoastră probabil nici nu ştiţi de ele, aveţi un Serviciu de fonduri europene, de 

absorbţie a fondurilor europene şi probabil că oamenii ăia se bat de muscă. Puneţi-i 

domnule la treabă, fonduri europene, nu credite, nu vă duceţi la bancă...” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...de finanţare pentru....128 

milioane de euro, semnate.....alea au stat....că se bat de muscă, nu? Sunteți copii, 

domnule.” 
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 Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, domnule….da, vă 

mulţumesc!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...în şedinţe...dezbate aici 

aprobările, dar întotdeauna aţi fost împotriva focşănenilor...” 

 Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar…” 

  Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...și acum sunteţi la fel. 

Domnule....” 

 Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan…” 

  Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, nu permit, nu 

permit...” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos! Domnule Primar, vă 

rog lăsaţi-mă să vorbesc...” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...în numele focşănenilor...” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Bine, bine...mulţumesc frumos...” 

 ..........: „Bravo!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...vă bateţi...” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci vreau să fac şi eu o precizare, păi 

nu e numai cazul  Focşaniului, multe alte UAT-uri procedează în acest fel, 

contractând împrumuturi de la bănci, prin diferite metode sau diferite motivele, dat 

fiind faptul că bancherul, în momentul în care ți-a dat banii, nu te mai întreabă ce faci 

cu ei, trebuie să-i dai înapoi, pe când fondurile europenele te întreabă dacă ai văzut 2 

cuie, în loc de 1 cui sau invers, tu trebuie să dai socoteală la tot ceea ce faci. De aceea 

sunt preferate fondurile obţinute din împrumuturile directe, împrumuturi bancare, 

care de fapt înglodează oraşul Focşani şi focşănenii, mulţi ani de aici înainte, de aceea 

eu cred că trebuie să fim atenţi  cu aceste fonduri obţinute prin împrumuturi şi să 

punem accent pe fondurile europene. Avem un Compartiment destul de numeros la 

Primărie şi ar trebui să se ocupe mai în detaliu şi mai harnici, să spun pe româneşte, 

pentru atragerea  de fonduri europene. Mulţumesc!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule preşedinte, daţi-mi 

voie. Oameni buni citiţi cu atenţie, noi avem în secţiunea A,Obiective finanţate prin 

fonduri europene, pentru care noi avem contracte de finanţare, contracte în derulare 

şi noi trebuie să asigurăm partea de cofinanţare din Bugetul Local, nu avem de unde 

să asigurăm suma de 6 mil 117 mii de lei pentru cofinanţarea acestor proiecte. Partea 

de cofinanţare, deci se verifică toate, iar dacă dumneavoastră credeţi că noi aici 

suntem ca la societăţile comerciale care lucrează aşa cum v-am mai spus odată, 

facturează la negru, dar n-aţi înţeles atunci sintagma pe care am folosit-o...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule preşedinte de 

şedinţă, îmi cer scuze, domnul  Primar jigneşte toate toate categoriile  profesionale.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu am jignit, nu e jignire, doar 

vreau să vă spun doar atât, acestea sunt proiecte în derulare...” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Orice comerciant...” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Proiectele în derulare. Uitaţi 

oamenii ăştia care vor să beneficieze alături de cetăţeni, nu vor putea beneficia...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar!” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...de acele proiecte...le vom 

opri...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă mulţumesc!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, când vă 

calmaţi, vă aşteptăm la consultări și atunci poate nu mai aveţi reacţiile astea aşa ieşite 

din comun, da? Vă mulţumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...care nu înţeleg nimic şi habar  n-

au de, au fost 4 ani de zile aici în Consiliul Local...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, opriţi-vă, domnule 

Primar, vă rog frumos, calmaţi-vă!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi, puţină linişte!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideţi să fim calmi! Domnule Primar, 

ceea ce spuneţi dumneavoastră aici...” 

Domnul PrimarCristi Valentin Misăilă: „...vreau să vă văd...uitați-vă în 

ochii oamenilor ăştia...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, mă lăsați, vă rog 

frumos!” 

Domnul PrimarCristi Valentin Misăilă: „...şi dumneavoastră, doamna 

profesor, să vă uitaţi în ochii profesorilor...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ne uităm, domnule Primar...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi, vă rog frumos...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...ceea ce trebuie...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar, vă rog 

frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...am vorbit...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu mai pot să mă înţeleg, dați-i cuvântul 

doamnei...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „... domnul Bîrsan, îi dau 

cuvântul doamnei Alexandra Tătaru, apoi domnul Niţu, vă rog...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...sunt curios, doamna Tătaru, cum 

o să votați...elevilor dumneavoastră...” 

Doamna consilier  Alexandra Tătaru: „Domnule Primar şi eu sunt curioasă 

unde este dosarul de reabilitare totală a Colegiului Tehnic Edmond Nicolau...” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „...Mă scuzați, domnule 

președinte, am cerut cuvântul, de acum 10 minute...” 

Doamna consilier  Alexandra Tătaru: „Asta este prima întrebare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „.......” 

Doamna consilier  Alexandra Tătaru: „Deocamdată, da, toate colegiile, toate 

liceele sunt în reabilitare, vă lăudaţi cu proiecte de reabilitare, toată stima, îi apreciez 

pe colegii directori, că au reuşit să vă convingă să trimiteţi aceste finanţări către 

dumnealor, dar deocamdata colegiul meu este...! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă eu i-am ....pe ei.....” 

Doamna consilier  Alexandra Tătaru: „M-aţi întrebat  dacă am curaj să mă 

uit în ochii colegilor mei. Da, am curaj să mă uit în ochii colegilor mei şi voi avea 

încredere  totală în ei, că vor judeca aşa cum trebuie, cu mintea lor, nu influenţaţi. De 



32 

 

asemenea aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că Baza sportivă pe care o construiţi acum, 

la Liceul Sportiv este ca propunere încă din 2017, aşa v-aţi exprimat şi ştiu foarte bine 

că atunci aţi avut discuţii cu domnul de la Federaţia de Tenis, parcă, da sau de la 

Ministerul Sporturilor, în fine, trecem peste. Când au fost contractate lucrările? Au 

fost contractate în martie 2020, ce legătură aveam eu atunci cu acest legislativ?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă.....dumneavoastră votaţi 

împotriva...” 

Doamna consilier  Alexandra Tătaru: „Lăsaţi-mă să termin, lăsaţi-mă să 

termin, lucrările au început în noiembrie 2020. Să mă contrazică domnul director 

adjunct de la Liceul Sportiv. Corect. Când, aș vrea să-mi răspundeți la o întrebare. 

Sistarea lucrărilor a avut loc din cauză că nu am votat eu proiectul, săptămâna 

trecuta?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Momentan sunt sistate din 

cauza condiţiilor meteo, nu le vom...” 

Doamna consilier  Alexandra Tătaru: „Şi aş vrea să-mi răspundă, domnule 

Primar...” 

Domnul PrimarCristi Valentin Misăilă: „...putem relua pentru că noi avem 

finanţare...” 

Doamna consilier  Alexandra Tătaru: „......să răspundă, domnul Primar. 

Domnule Primar aş vrea să-mi răspundeţi dacă, constructorul şi-a manifestat în tot 

acest timp, de când aţi sistat lucrările şi bineînţeles dovezile de depozitare a 

materialelor în curtea Liceului Edmond Nicolau sunt tot acolo, dacă şi-a manifestat 

constructorul, dispoziţia de a începe execuţia şi de când? Vă rog să-mi răspundeţi sau 

cine trebuie să-mi răspundă...” 

Domnul PrimarCristi Valentin Misăilă: „...linişte...de ieri...” 

Doamna consilier  Alexandra Tătaru: „Vă spun eu, de la 1 martie, domnule 

Primar, aşa că până la 1 martie putem să mai facem 3 şedinţe şi între timp trebuie să 

văd şi eu toate devizele. Vă mulţumesc!” 

Domnul PrimarCristi Valentin Misăilă: „...domnul Măgdălin.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog să vorbiți la 

microfon, la microfon, n-am ce să vă fac, ca să audă toată lumea şi colegii de pe 

online.” 

Domnul Adrian Măgdălin: „La acest obiectiv, în acest moment, nu sunt, nu 

a fost emis ordin de sistare, constructorul aşteaptă finanţarea pentru acest an, să putem  

să-i comunicăm, să ducă la bun sfârşit acest obiectiv. Fără aprobarea...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, vreți să vă 

prezentați, vă rog că nu vă cunosc...” 

Domnul Adrian Măgdălin: „Scuze, Adrian Măgdălin, de la Serviciul 

investiţii.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumim!” 

Domnul Adrian Măgdălin: „Voiam să vă comunic, că fără aprobarea  acestor 

sume, să derulăm lucrările în continuare, vom fi nevoiţi să emitem ordin de sistare şi 

lucrările se vor opri.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, vă mulţumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...domnule ....pe ăştia...” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu, vă rog, 

atenţie la limbaj, domnule Mocanu, dacă aveţi ceva de spus...” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Da, vă mulţumesc! Să ştiţi 

că şi noi cei din online dorim să luăm cuvântul, un pic, dacă vreţi ....domnule 

preşedinte...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Dacă mă ascultaţi, cu cea 

mai mare plăcere.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „V-am cerut înaintea 

colegilor mei, să vorbesc. Muţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „N-aveţi de unde să ştiţi, că 

eu sunt preşedinte. Mulţumesc!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Revenim. Aş vrea să aduc 

la cunoştinţă un lucru grav, care se poate întâmpla în viitorul apropiat. După cum ştiţi 

sau veţi afla în momentul de faţă, după spusele mele, atelierul de la Liceul 3 Auto, 

care elevii acestui liceu fac practică de ani de zile acolo, în scurt timp va fi demolat, 

pentru că se va construi o sală de sport cu 108 locuri, polivalentă, de dimensiuni mari, 

pe acea locaţie, care acea locaţie este a Liceului G.G. Longinescu. Prin refuzul votului 

de la punctul nr.3, de pe ordinea de zi de astăzi, Sala de sport multifuncţională şi 

atelierul care este la subsolul acestei săli, unde vor putea elevii să facă practică, vă 

dați seama, vom avea o problemă în viitorul apropiat, vă rog frumos să ne gândim la 

acest aspect, stimaţi colegi. Punctul numărul 2, pentru Baza sportivă  de la Liceul cu 

Program Sportiv, fiind un elev al acestui Liceu cu Program Sportiv, din păcate n-am 

avut norocul să fac antrenamente pe terenuri multifuncţionale, de ultimă generaţie 

ș.a.m.d., făceam antrenamente pe un teren de zgură şi îmi rupeam genunchii pe acolo, 

din punctul de vedere al celor 2 licee  din proximitatea Bazei sportive, vreau să atrag 

atenţia, doamnei Tătaru, pentru că, colegul de Educaţie Fizică, ar trebui să facă şi 

dumnealui orele acolo şi ar trebui să voteze aceste proiecte, pentru că după ultimele 

normative de la Bucureşti, de la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, toate 

orele de Educaţie Fizică trebuie efectuate în aer liber şi cred că elevii şi sportivii de 

la Clubul Sportiv Şcolar  şi Liceul cu Program Sportiv trebuie să facă antrenamente 

afară, în această perioadă, de plină pandemie şi vreau să vă aduc aminte iarăși, că sunt 

un om  de sport, vă rog frumos să îmi acordaţi atenţie, în oraşul Focşani avem Clubul 

Sportiv Unirea, avem Clubul Sportiv Municipal 2007, avem Clubul Sportiv Şcolar, 

avem Liceul cu Program Sportiv, toate aceste cluburi şi licee  care sunt cu program 

sportiv, vor beneficia de antrenamente în aer liberpe aceste terenuri. Dacă noi vom 

bloca, construcţia acestor terenuri, în această vară, toţi copiii care au stat închişi şi 

sportivii noştri  care ar trebui  să devină seniori, la echipele mari, reprezentative, ale 

Municipiului Focşani, s-ar putea anul acesta  să dăm dovadă de nepricepere şi să spun 

eu, rea-voinţă câteodată....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Mocanu...” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „...pentru că...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Mocanu, vă 

mulţumesc!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Bine, vă mulţumesc şi eu!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Tănase...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, eu aș vrea să-i pun o întrebare, 

domnului Mocanu. De când sunt începute aceste investiţii şi răspund tot eu, de 15, 20 

de ani sunt începute aceste investiţii şi cine a fost până acuma, cine a administrat aici, 

tot PSD-ul, domnule Mocanu. Nu ne luaţi pe noi acuma, că n-am, deci noi am adus 

fonduri europene şi o să aducem în continuare. Deci anul trecut, domnul Primar 

Misăilă, n-a făcut nimic tot mandatul. Anul trecut a făcut şi el niște asfaltări. De unde 

bani? De la Ministerul Dezvoltării, vă spuneu. Liceul de Artă, de unde bani?  De la 

Ministerul Dezvoltării. De 20 de ani este început şi noi acum începem să le finalizăm 

şi o să le finalizăm, nu mai veniţi cu demagogii din astea, domnilor, da? Haideţi să 

fiţi corecţi. Domnule Niţu dumneavoastră sunteţi jignit. Ați fost prim-secretar la PCR, 

hai să spunem pe aia bună şi aţi fost jignit, sunteţi comunist.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nițu, vă....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „......educarea, atunci, voi comuniștii...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna viceprimar Ana-

Maria Dimitriu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „......oamenilor cinstiți...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Nițu nu v-ați înscris 

la cuvânt. Dacă îmi....domnule Nițu nu v-ați înscris la cuvânt, da, deci nu mai faceți 

chiot aici în Consiliul Local. Domnule președinte, dacă îmi dați voie, domnul Gongu, 

domnule Gongu dacă ați venit așa și nu.....” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „......care se lungesc prea mult discuțiile 

.....nu am avut acest drept în online, da, am venit fizic aici........am lăsat o instituție 

de.......” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu mai faceți pe victima!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „...să iau cuvântul...hai vă rog frumos, 

scurtați asta, că oricum numai prostii ați spus.....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Gongu...„ 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dar nu sunteți dumneavoastră 

în măsură să spuneți ce vorbesc eu și ce nu, da?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu:„Domnișoară știu mai multe despre 

dumneavoastră, dar din respect pentru numite chestii, mă abțin.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Puteți să vă dați......” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Gongu puțin ...” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „....numai prostii...votați împotriva a tot 

ce...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Chiar vă rog să vă faceți de 

râs în continuare, mulțumesc domnule președinte. Voiam să-i aduc aminte domnului 

consilier Mocanu, despre faptul că ședința din 4 februarie, tot ceea ce dumnelui a 

discutat un pic mai devreme, s-au alocat bani pentru acele investiții, așadar, nu știu, 

domnule Mocanu, știu că ați fost prezent totuși în ședință. Mai mult decât atât, ați 

ieșit și în conferință de presă, alături de Primarul aici de față și ați susținut, la fel, 

aceleași lucruri neadevărate care s-au întâmplat, practic în ședința din 4 februarie. 

Mulțumesc!” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideți ca să terminăm 

discuțiile. Eu propun să-l supunem la vot, da? Ok. Proiectul numărul 3, supun la vot. 

Cine este ”pentru”? Avem 2 în sală ”pentru”, 2 consilieri locali ”pentru” 

Domnul consilier Radu Niţu: „...........„ 

Domnul consilier Ionel Costea: „Omu-i prim-secretar, domnule, dați-i 

voie….” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule consilier, vă 

mulțumesc! Doamna consilier Drumea, vă rog!” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Mă abțin.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Abţinere.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Gongu  a votat.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Iorga.” 

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

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul consilier Mocanu.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Pentru bazele sportive 

moderne.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Nedelcu.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu:„Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am ridicat mâna, domnule președinte să 

vorbesc, dar observ  că nu vreți să îi lăsați, decât pe ai dumneavoastră să vorbească, 

să ne aducă tot felul de jigniri.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „.....în procesul-verbal, că nu 

vă văd să știți tot timpul. Cu cea mai mare plăcere vă dau cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...2 secunde voiam să spun înainte de a 

vota, că și comuniștii au avut oameni buni și destoinici și dacă aveți în sală 2 frustrați, 

precum Tănase și Costea, care n-au fost băgați în seamă de comuniști, pentru că au și 

ei mândria lor, asta nu înseamnă că...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „......domnule consilier....” 

Domnul consilier Ionel Costea: „N-am fost membru de partid, îmi cer scuze.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog să....” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Chiar îmi cer scuze în fața cetățenilor.     N-

am fost membru de partid.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ai fost omul lui Ion Ștefan, timp de 30 de 

ani, e suficient. Are și comunismul ăsta mândria lui, asta e viața.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Votez pentru cetățeni, să se știe. 

Întotdeauna am votat pentru cetățeni, niciodată împotriva lor.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă mulțumesc! Domnule 

consilier Nistoroiu. Facem o mică pauză aici. Domnul consilier Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul consilier 

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

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Revin la domnul consilier 

Nistoroiu, vă rog!” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Este cineva împotrivă în 

sală? Se abține cineva? Cu 11 ”abțineri” și 9 voturi ”pentru”, proiectul nu a fost 

aprobat.Vă rog, puțină liniște. 

 

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

modificarea și completrea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcției de Asistență Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Focșani nr.489/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

Vă rog, doamna viceprimar Ana - Maria Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte, aici nu este nicio problemă, referitor la acest proiect, grupul PNL-USR-

PLUS îl va vota. Voiam doar să-i atrag atenția, încă o dată, doamnei secretar al UAT 

Focșani, în sensul că, văd că la inițierea proiectelor de către Primarul Municipiului 

Focșani, dumneaei, da, mai departe, care are obligativitatea să întocmească  rapoartele 

și referatele de specialitate, dumneaei văd că se conformează. Drept dovadă, doamna 

secretar, proiectul de hotărâre este datat cu ziua de astăzi, 12 februarie  și raportul și 

referatul datează cu aceeași zi și țin minte că în ședința trecută v-am adus la cunoștință 

art.136, din Codul Administrativ, alin.10, unde la fel și dumneavoastră, la fel, trebuia 

să respectați Codul Administrativ și să faceți de îndată acele referate de specialitate, 

lucru care nu s-a întâmplat. Deci o încălcare a legii, ca să revin tot la atribuțiile 

doamnei secretar, pentru că dumneaei mă refer acum, îi aduc la cunoștință următorul 

lucru, că a mai încălcat de 2 ori Codul Administrativ și mai exact, doamna secretar, 

138, articolul din acest Cod, alin.15, care spune așa ”La începutul fiecărei ședințe 

secretarul general al unității subdiviziune administrativ teritoriale supune spre 

aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare”,deci nu contează că ați avut sau  nu 

timp, sunteți obligată de acest Cod Administrativ să supuneți, acest proces-verbal de 

ședință, da, în următoarea ședință a Consiliului Local, fie ea ordinară, fie 

extraordinară, fie extraordinară cu caracter de îndată, așadar, doamna secretar ați 

încălcat de 3 ori, în decurs de 2 săptămâni, Codul Administrativ. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă mulțumesc, domnule 

Nițu aveți cuvântul!” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Domnule președinte, vorbim mult și acest, 

legal, vorbiți de 4 ani la fel, vorbiți și văd că nu v-ați, sunteți acum majoritari și nu 

doriți să dezvoltăm Focșaniul. Acest proiect este vital, putea să fie și la 12 noaptea, 

să ne cheme, este pentru, sunt pentru cetățenii Municipiului Focșani. Domnule nu te-

am întrerupt, domnule...la proiectul suplimentar.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „La proiectul suplimentar, vă 

rog.” 

Domnul consilier Radu Niţu: „....și trebuie votat. Nu votează, treaba lor, da?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă rog, haideți să 

supunem la vot, ca să. Dacă mai sunt discuții, domnule Bîrsan, vă rog.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vreau și eu.... 5 secunde. Atrag și eu cu 

această ocazie, atenția doamnei secretar general, prevederile legale nu sunt opționale, 

nici pe criterii politice, nici de oricare altfel de criterii, dacă legea spune, precizează 

în mod exact, când trebuie făcute numite lucruri, faptul că dânsa nu are timp, nu are 

dispoziție sau nu are chef sau nu are ce dorește dânsa, nu e problema noastră. Deci îi 

atragem atenția, ședințele trebuie să fie însoțite de procesul-verbal al ședinței 

anterioare. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă rog, supunem la vot 

proiectul numărul 4. Cine este ”pentru” în sală? Nominal de pe online.Doamna 

consilier Drumea, vă rog! Să facem o pauză ” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul consilier Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul consilier Gongu este 

în sală.” 

Se supune la vot proiectul suplimentarde pe ordinea de zi și  se adoptă în 

unanimitate, devenind hotărârea nr.23 

 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă mulțumesc, că ați 

participat la această ședință mixtă, declar ședința închisă. Vă mulțumesc!” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERALAL 

      Macovei Liviu-George                              MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                               Marta Carmen Ghiuță 

 

 

 

        ÎNTOCMIT, 

        Daniela Grozavu pag. 1-10 

 Ramona Marinică pag. 10-17 

 Diana Mocanu pag. 17-23 

 Irina Necoară pag. 23-29 

 Laura Tiron pag. 29-37 


