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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 14.10.2021 

 

 

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

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

Focșani, cu participarea online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciul administraţie publică locală, agricultură; 

 d-na Cristina Costin – Administrator special SC ENET SA 

 d-nul Manole Merchea – director SC ENET SA 

 

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

 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite între capitolele bugetare 

ale  bugetului local al municipiului Focșani pe anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună dimineața. Bine ați venit la ședința extraordinară, convocată de îndată a 

Consiliul Local al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 14.10.2021. Vă 

aduc la cunoștință că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 882 din 

13.10.2021, emisă de Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, 

ședință ce se desfășoară cu participare fizică și online.  

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

care participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel? Absent. 

Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona? Absent. 
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Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu? Absent. 

Domnul Macovei Liviu George? ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia? Absent. 

Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu? Absent. 

Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

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

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu Daniel? Absent. 

Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„constat că în sală sunt prezenți 6 consilieri locali municipali, iar în  mediul online 9. 

În consecință absenți consemnați sunt 6 domni consilieri. 
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Pe cale de consecință apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137, 

alin. 1 din Codul Administrativ.” 

Rog a se consemna că au fost îndeplinite până la acest moment procedurile 

impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, proiectul înscris pe ordinea de 

astăzi fiind însoțit atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de avizul 

comisiei de specialitate, care v-a fost transmis prin poșta electronică. 

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Urmează să consemnăm că este prezentă și doamna Marcu a intrat în sală. 

Doamna președinte vă rog să preluați lucrările ședinței.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Mulțumesc doamna 

secretar general, domnilor consilieri, domnule Primar bun venit la ședința convocată 

de îndată a Consiliului Local al municipiului Focșani, prin Dispoziția nr. 882. 

Pe ordinea de zi avem un singur proiect, așa cum ați primit pe adresa de email. 

Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Vă rog să votați, cine este „pentru”?  

În sală toată lumea este „pentru” și anume doamnele și domnii consilieri Ana 

Maria Dimitriu, Alexandra Tătaru, Mirela Stroie, Cristian Zîrnă, Liviu George 

Macovei, Ionel Costea și Corneliu Dumitru Gheoca. 

În online este cineva „împotrivă”? Toată lumea este „pentru”. Cu 16 voturi 

„pentru” proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 

 

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

virărilor de credite între capitolele bugetare ale  bugetului local al municipiului 

Focșani pe anul 2021;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect, vă rog?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „doamna președinte de ședință.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „da domnul consilier 

Dumitru vă rog.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc. Bună ziua, bună dimneața 

tuturor în primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Primar pentru reacția pozitivă 

ca urmare a solicitării doamnei viceprimar în ceea ce privește găsirea unei soluții 

concrete și rapide în vederea furnizării apei calde și a căldurii atât pentru unitățile de 

învățământ, cât și pentru consumatorii casnici. De asemenea vreau să mulțumesc 

tuturor colegilor consilieri PNL și USR PLUS pentru sprijin. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim și noi. Dacă 

mai sunt și alte discuții? Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu.” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „mulțumesc doamna președinte, 

mulțumesc domnule consilier. Aș vrea în primul rând, să informez focșănenii în urma 

dezinformărilor care au fost făcute în ultima vreme că banii pentru apă caldă și căldură 

au fost alocați încă din anul 2020 pentru sezonul rece 2020-2021.  
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S-au alocat 6.170.000 de mii de lei bani care să acopere aceste două ierni. Mai 

mult decât atât aș vrea să vă spun dragi focșăneni că domnul Primar aici de față a cerut 

anul acesta suplimentarea acestor fonduri și evident că Ministerul Dezvoltării, cât și 

Guvernul României au spus că domnule Primar dumneavoastră aveți banii alocați încă 

din anul 2020, ce ați făcut cu ei domnule Primar?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu serios, dar chiar așa a zis Ministerul 

domnule Primar, haideți nu mai fiți ridicolă doamna...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „domnule Nedelcu eu nu v-am 

întrerupt, dacă aveți chestii punctuale vă rog să le transmiteți...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...prostii de genul acesta că nu este 

frumos...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „... după ce termin eu de vorbit, 

vorbiți și dumneavoastră, mulțumesc. Din acești bani domnul Primar a alocat societății 

ENET doar 3 milioane de lei. Domnule Primar explicați focșănenilor unde sunt banii, 

diferența de 3 milioane 170 de mii de lei, totuși nu sunt banii dumneavoastră de acasă, 

sunt banii focșănenilor. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „așa a zis Cîțu, nu?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Nedelcu vă rog 

să vă înscrieți la cuvânt dacă vreți să vorbiți, vă rog domnule Primar răspundeți.” 

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

asist la un politicianism ieftin, demagogic, fără fundamentare legală. Cu alte cuvinte 

mă acuzați că aș fi luat banii acasă? Sau ce am făcut cu ei? ... După părerea 

dumneavoastră, aia blondă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog domnule Primar să 

vă abțineți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dar să știți 

că nu este chiar așa. Banii alocați în anul 2020 au fost dați integral societății ENET 

SA, o parte au fost dați ca subvenție în avans pentru lunile ianuarie-martie, chiar și 

aprilie 2021, diferența tot către ENET, mărire de capital social. Habar nu aveți ce votați 

doamna viceprimar. Tot la ENET au ajuns banii respectivi. Același lucru s-a întâmplat 

și în 2019 când Guvernul PSD, doamna Viorica Dăncilă, doamna Premier la vremea 

respectivă, a alocat suma de 13 milioane 40 de mii de lei tot pentru a asigura 

continuitatea furnizării agentului termic și a apei calde în municipiul Focșani, la fel     

s-a procedat și cu acești bani. Noi nu am făcut deturnare de fonduri, cam asta 

dumneavoastră vreți să insinuați și duceți în continuare focșănenii în eroare. Mai mult 

decât atât toate minciunile sfruntate pe care le-au spus și le-ați spus dumneavoastră și 

le-ați dat ordin de partid tuturor directorilor nominalizați în această perioadă ...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog domnule Primar, 

nu facem politică azi dimineață...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „lăsați-l să vorbească vă rog frumos, că spune 

un adevăr...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...la toți 

directorii de unități de învățământ că au obligația în calitate de administratori să le 

asigure copiilor, elevilor condițiile de desfășurare normală a ....” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „inclusiv cei numiți de 

PSD, da? Vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „toți am 

spus. Cei care fac dezinformarea sunt cei puși de PNL. Și vă mai spun ceva: noi prin 

toate alocările bugetare, am mai spus-o și o repet, am asigurat toate sursele de finanțare 

tuturor unităților de învățământ doamna viceprimar. Am asigurat toate resursele 

financiare împreună cu dumneavoastră...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „o să am și eu o 

intervenție...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...ați fost 

martoră și ați votat toate propunerile de alocări de sume pentru a se desfășura. Așa că 

temerea domnilor directori că nu vor avea bani să-și plătească facturile de energie 

electrică, de încălzire sau alte cheltuieli este o temere falsă. Fac încă o dată apel la toți 

directorii și inclusiv la Inspectoratul Școlar General, inclusiv la domnul Prefect să nu 

mai dezinformeze cetățenii și atunci când iau decizii să închidă unitățile de învătământ, 

din varii motive, fie de COVID, fie că nu sunt temperaturile, să fim și noi anunțați, noi 

suntem ultimii care aflăm despre ce măsuri se iau în legătură cu unitățile de învățământ 

ceea ce nu este deloc corect, noi nu putem fi consultați sub nici un fel? Noi nu am fost 

consultați niciodată când s-au luat măsuri cu privire la ceea ce se întâmplă în unitățile 

de învățământ din municipiul Focșani și pe această cale îi atrag atenția domnului 

Prefect că dacă nu suntem și noi consultați o să fac sesizare mai departe la conducerea 

Guvernului, dacă are cine să ne asculte în acest moment, că văd că nu știe cine conduce 

România în ziua de astăzi.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „da domnule Primar am 

înțeles, vă rog doamna viceprimar Dimitriu.” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „mulțumesc doamna președinte, 

știți este ca într-o piesă de Caragiale domnule Primar, tot ceea ce faceți în municipiul 

Focșani și haideți să fim serioși. Directorii unităților de învățământ au un rol foarte 

important în ceea ce privește viața copiilor care, pe care trebuie să o îndrume pe un 

făgaș foarte bun și să nu ajungă în situația în care sunteți dumneavoastră astăzi. 

Dumneavoastră în schimb ca Primar aveți obligația să asigurați tot climatul în 

ceea ce privește ca acești copii să-și desfășoare activitatea în condiții normale. Sunteți 

direct răspunzător...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunteți în 

eroare...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „... nu v-am întrerupt...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunt 

ordonator de credite, au obligația să asigure condițiile, noi...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „dacă sunteți ordonator ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...ei sunt, 

directorii sunt ordonatori de credite...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „vă rog să nu mă întrerupeți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ei sunt 

directori, ordonatori de credite...” 
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Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...vă rog frumos să nu mă 

întrerupeți, că eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră... să vă fie rușine...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...nu știți 

adminsitrație, habar nu aveți încă o dată demonstrați...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...dumneavoastră nu aveți habar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „... cât de 

puerilă sunteți în tot ceea ce faceți...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „domnule Primar vă rog să încetați, 

să mă ascultați și după aceea vorbiți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...sunteți 

puerilă...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „doamna viceprimar nu mai jigniți Primarul, 

dacă doriți să fiți respectată...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Nedelcu vă rog 

frumos să vă abțineți.” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „ca să știe toți focșănenii, pentru că 

este momentul adevărului...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „știe că sunteți o mincinoasă, toți 

focșănenii...este important să știe focșănenii...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „domnule Nedelcu... după aceea 

vorbiți vă rog frumos, citiți proiectul și după aceea vorbiți, habar nu aveți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „noi 

asigurăm în limita fondurilor necesare...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „fondurile necesare .... trebuie să 

știe...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „... nu aveți 

butonul roșu din păcate...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog domnule Primar...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...trebuie să știe focșănenii că 

acești bani pe care astăzi...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...nu găsiți 

butonul...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „domnule Primar potoliți-vă, v-ați 

luat calmantele? Nu ? Vă rog potoliți-vă...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu vă este rușine să vorbiți așa cu un Primar, 

domnișoară, nu vă e rușine să întrebați dacă și-a luat calmantele, dumneavoastră vi    le-

ați luat?” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...domnule Nedelcu potoliți-vă și 

dumneavoastră...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu ajung 

banii...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „dumneavoastră să taceți din gură, că numai 

prostii spuneți, nu vă este rușine să vorbiți așa? Vedeți că este șeful dumneavoastră 

direct...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Nedelcu...” 
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Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...știți ce votați astăzi? Domnule 

Nedelcu știți ce votați astăzi?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da, eu știu ce votez, tu nu știi ce votezi 

astăzi...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...votați 1 milion 300 mii lei, care 

nu sunt suficienți până în luna martie, pentru apă caldă și căldură pentru focșăneni. Să 

vă fie rușine, ajung doar până în luna noiembrie inclusiv.” 

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

rușine vouă care ...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „ce ați făcut toată vara? Ce ați făcut 

toată vara?...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am cerut 

... de Guvern bani și ne-au spus că nu este oportun...”  

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „domnule Primar ce ați din 2019 cu 

lichidatorul firmei ENET care primește 15.000 de euro lunar...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu mai țipați la Primar. Nu vă este rușine să 

țipați la Primar?...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „firma ENET SA este în insolvență, 

dumnata știi lucrul acesta? 15.000 euro îi plătești din buzunarul dumitale sau din 

buzunarul focșănenilor? Din 2019 ce măsuri ai luat? Aveai majoritate în Consiliul 

Local...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vorbiți 

civilizat, nu vă mai răspund...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „ce măsuri ați luat, ca Primar al 

municipiului Focșani?...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu vă 

răspund...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „nu vă este rușine?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „uitați ce 

scrie Europa Liberă: Timișoara, Craiova, Iași, Oradea și alte municipii nu au încălzire, 

suntem într-o criză...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „domnule ce faci tu pentru Focșani? 

Nu suntem nici la Timișoara, nici la Oradea ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...un Guvern zero....” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „... ce faci dumitale pentru 

Focșani?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...ceea ce 

fac și ceilalți primari din țară, ce am făcut cu toții, am cerut sprijin de la Guvern. 

Sprijinul de la Guvern nu a venit.” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „ți-a venit de la Guvernul Orban 

domnule Primar sprijin în 2020, 6 milioane 170 mii lei...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da și s-au 

cheltuit...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...banii 2020-2021. Suntem acum 

la începutul iernii 2021...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...2021-

2022 poate nu știți calendarul...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „2021...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „unde ne 

aflăm acum?” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...2021 suntem abia în 

octombrie...” 

Doamna consilier Mirela Stroie „haideți vă rog frumos, că nu pentru asta am 

fost noi aleși aici...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog frumos ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „să-ți fie 

rușine, habar nu ai despre ce este vorba...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „haideți să ducem discuția 

către ceva mai constructiv...” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „....ura pe care o aveți se vede...veninul 

acesta pe care îl aruncați domnișoara Dimitriu...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „rog aparatul tehnic să-i 

monitorizeze pe cei online ...” 

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

spuneți și mie...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „domnule Primar...”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Primar vă rog 

frumos...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„...Timișoara, din Iași, din Oradea primari care se confruntă cu aceeași situație...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „domnule Primar...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „... domnule Primar este o 

criză la nivel național, vă rog frumos...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „vă mulțumesc...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„...mulțumesc, văd că dumneavoastră înțelegeți lucrurile doamna nu înțelege... ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „mulțumesc doamna președintă, dacă 

domnule Primar îmi permiteți puțin să mai echilibrăm puțin această ședință, se pare că 

avem un singur proiect, dar cred că o să ne ducem peste jumătate de oră. Eu totuși nu 

am înțeles, am să vă pun câteva întrebări să mă lămuriți, că nu am avut timp nici să 

discutăm în comisie.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Macovei cui 

puneți acele întrebări?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „am să pun aparatului de specialitate, 

doamnei contabile sau chiar dumneavoastră. Știu că probleme au fost și în anii 

precedenți, atât în 2020, cât și în anul 2019, s-au făcut rectificări bugetare astfel încât 

anumiți bani să ajungă la societatea ENET. Știm foarte bine că anul trecut în luna 

decembrie am votat 6 milioane, da? Dacă mă puteți ghida, respectiv în anul 2019 așa 

cum spunea și domnul Primar s-au dat niște bani tot în luna decembrie pentru a 

echilibra bugetul...”  
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în luna 

octombrie au venit atunci când trebuia, au venit la timp.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „ceea ce vreau să înțeleg este că dacă 

situația la nivel european nu exista și aceste majorări de prețuri nu existau la nivel 

european și la nivel național, noi astăzi nu aveam aceste discuții, corect?” 

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

probabil.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „este o situație care nu depinde nici 

e Consiliul Local...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...depinde 

de Guvernul României domnule consilier...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „domnule Primar ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „depinde de 

Guvernul României au pârghii la îndemână să vină în sprijinul populației...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „știm foarte bine...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...o să 

vedeți toți ceilalți locuitori din România care au alte sisteme alternative de încălzire, 

individuale, să vedeți ce facturi vor primi la sfârșitul acestei luni și în toată perioada 

aceasta de iarnă. Că prețurile la gaze nu au fost plafonate deși PSD a cerut acest 

lucru...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „domnule Primar...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tănase „domnule Primar, dar nu...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...să 

plafoneze prețurile la gazele naturale și la energia electrică...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „domnule Primar vă rog frumos. Eu 

ce aș vrea să discutăm pentru că dumneavoastră ne-ați spus tot de atâtea ori, haideți să 

facem mai puțină politică și mai multă administrație. Haideți să privim doar la nivelul 

municipiului Focșani, deci această situație și să lăsăm sau noi să facem cererile 

respective și să încercăm să luăm banii...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am făcut 

cererile încă din luna iulie, am primit răspuns negativ.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „eu am înțeles, dar eu ce nu am 

înțeles este... vă spun sincer noi am avut o ședință acum vreo patru zile...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „spuneți-mi și mie acești bani pe care 

astăzi îi vom vota, viramentele acestea interne nu puteau fi făcute, deci acest proiect 

nu putea fi introdus pe ordinea de zi în ședința trecută? S-a întâmplat ceva?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da, am 

primit răspuns de la Guvern că nu ne vor aloca bani și ne-au trimis la o lege care nu se 

aplică pentru municipiului Focșani, Ordonanța 98/2021 în care se pot acolo... se spune 

că se pot aloca bani doar administrațiilor publice locale, Primăriilor, Consiliilor Locale 

care înregistrează la 31 iulie 2021 datorii restante, obligații restante către furnizorul de 

energie termică, ori noi nu eram în această situație, noi aveam plata făcută deja în avans 

de 1.600.000 pentru subvenția aferentă lunilor septembrie – decembrie 2021. Da? Din 

discuțiile purtate și cu domnul director și cu doamna adminstrator special al SC ENET, 
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prima dată ni s-a dat o asigurare că avem pentru luna octombrie cantitatea necesară de 

gaze pentru a face față temporar cu un program fracționat pe toată durata.  

Evoluția prețurilor pe piața liberă a gazelor a fost una neașteptată, s-a ajuns și la 

1.070 lei megawatt pe oră în contextul în care dumnealor inițial la 1 octombrie aveau 

contract cu 358 lei megawatt pe ora, parcă, nu? Deci iată a crescut de 3 ori în nici mai 

mult de 14 zile, 2 săptămâni au crescut prețurile la gazele naturale pe piață. 

Și din momentul acela, dumnealor au făcut calculele și noi riscam pe data de 20, 

să nu mai avem posibilitatea nici măcar aceste 3 ore de căldură și de apă caldă să le 

dăm populației și bineînțeles unităților de învățământ. Și atunci trebuia să găsim   o 

soluție. Am revenit la Guvernul României cu scrisoare, am solicitat audiențe la domnul 

ministru al Dezvoltării, am solicitat audiențe la domnul prim-ministru. N-am primit 

niciun răspuns de la nimeni. Dumnealor sunt ocupați cu organizarea noului Guvern.  

Nu vor să asculte durerile focșănenilor și ale tuturor cetățenilor din România...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă spun că ascultă. În fiecare an și 

anul trecut, știți foarte bine că s-au alocat bani, nu s-au alocat în octombrie. S-au alocat 

mai târziu. Eu țin minte că am alocat acei 6 milioane în luna decembrie sau noiembrie.” 

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

era o altă situație. Aveam deja.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Era deci altă situație care nu 

depinde de noi. Noi facem un scandal, dumneavoastră faceți conferință de presă,  

induceți în eroare cetățenii. Pentru ce?” 

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

Pentru ce? Pentru că au fost dezinformați de toți trepădușii PNL.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule Primar tocmai asta 

spuneam. Haideți să facem administrație și mai puțină politică.” 

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

ne unim forțele să mergem la Guvernul României al vostru, nu al nostru. Nu-i al 

românilor. Este al PNL-ului. Și nu sunteți în stare să deschideți o ușă pentru că l-ați 

huiduit pe prim-ministrul României.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Primar, SC ENET este companie în acest oraș, gaură neagră pentru orașul ăsta nu de 

ieri, nu de astăzi, din 2009 dacă nu mă-nșel, înainte de 2009 oricum au mai fost niște 

schimbări și an de an, ENET-ul cu mâna întinsă, atât la domnii primari care s-au 

succedat în timp pentru a cere bani de la bugetul local, plus în fiecare an cere bani și 

de la Guvern, la oricare Guvern al României.  Despre ce discutăm noi aici?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Doamna președinte, am să închid 

această discuție.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog, 

domnule consilier!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Încă o dată îmi vine în minte...” 

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

viceprimar, domnule consilier, uitați cine este administratorul, cine este acționarul 

principal al acestei societăți comerciale? Consiliul Local este.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Și cine a condus-o 20 de ani, domnule 

Primar?” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Consiliul 

Local.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „PSD a condus.” 

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

decizii.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Doamna președinte, domnule 

Primar! Vă reamintesc, dacă nu știți, că acest proiect pe care dumneavoastră l-ați inițiat, 

nu-l putem iniția noi. Noi doar putem vota. Ceea ce facem probabil astăzi. Deci în al 

doilea rând...” 

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

ce privește soarta ENET-ului puteți avea inițiativă.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Asta-i altceva. Deci, în altă ordine 

de idei, dacă facem mai puțină politică și mai multă administrație și sugestia 

dumneavoastră de a face front comun să discutăm, aș adăuga la acest slogan și mai 

multă diplomație și vă spun eu că vom reuși. Vă mulțumesc!” 

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

domnul consilier. Am înțeles.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Doamna președinte, vreau și eu să iau 

cuvântul.”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog 

domnule consilier, aveți cuvântul.” 

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

observație ar trebui să fie valabilă pentru toți colegii dumneavoastră.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „De fiecare dată, domnul Primar spune 

adevăruri pe jumătate sau adevărurile care-i convin dânsului. 

Prin adresa pe care a făcut-o către Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației 

în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică 

în sistem centralizat al populației, deci din nota de fundamentare rezultă că, pe anul 

2020 a avut o pierdere de 30.848 mii lei, ceea ce înseamnă 30 de milioane, mai pe 

înțelesul tuturor, 300 de miliarde. ” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Vedeți că 

iarăși sunteți în eroare domnul director.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Nu sunt în eroare domnule Primar și vă 

rog frumos să nu mai interveniți că nu sunteți pe tarlaua dumneavoastră.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „21 de 

milioane au fost pierdere. Citiți cu atenție!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Fiți civilizat! Aveți gijă cum vă exprimați! 

Că nu suntem aici ca să ne bălăcăriți dumneavoastră și să vă exprimați cum vă vine la 

gură. Este de neacceptat atitudinea dumneavoastră. Vă susțineți punctul de vedere, vi 

s-a dat dreptul la cuvânt, vorbiți civilizat aveți exercițiul dialogului. Nu trebuie să ne 

biciuiți dumneavoastră pe noi că..” 

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

dumneavoastră de ce țipați acum? Luați-vă pastilele că așa vă recomandă doamna 

viceprimar. ” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog 

domnule Primar să vă abțineți!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Deci anul trecut în 2020 ENET-ul a avut 

o gaură de 5 milioane de euro, să știe focșănenii, deci din cauza proastei administrări, 

pentru că Focșaniul ăsta este condus de 25 de ani de PSD. Și ați știut numai să investiți 

bani din fondurile europene care n-au nicio eficiență. Ați cheltuit până acum zeci de 

milioane de euro și suntem nevoiți noi focșănenii, să plătim, pentru că știm foarte bine 

că prin fondurile astea 98% este contribuția fondurilor europene și 2% este contribuția 

uat-ului și să-l ținem în viață 5 ani de zile... un mort tinut... intubat. Ăsta este ENET-

ul. Și din cauza cui? Cine a administrat în ultimii 25 de ani Focșaniul?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și ce soluție aveți domnul? Domnul Victor, 

ce soluții aveți dumneavoastră? Că vă văd foarte alarmat așa...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Nedelcu dacă vreți să vă înscrieți la cuvânt, vă rog să vă înscrieți.     Nu-l mai întrerupeți 

pe domnul consilier.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Vrem să punem umărul prin doamna 

viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Hai mă n-o mai pupați undeva pe doamna 

Ana-Maria Dimitriu.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Și dacă nu-l împingeam de la spate pe 

domnul Primar, probabil mai tărăgăna și mai rămâneau copiii, elevii și locuitorii 

acestui oraș, care sunt abonați la sistemul centralizat, mai rămâneau în continuare cu 

hainele groase pe ei în case. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Haideți să nu mai plângem și faceți treaba 

și votați proiectele și după aceea mai discutăm.” 

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

vice, dați-mi și mie voie!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nedelcu doriți să vă înscrieți la cuvânt?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna președinte, sunt consilierul Bîrsan. 

Doresc să iau cuvântul.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Bine. 

Domnul Primar și după aceea dumneavoastră, domnule consilier Bîrsan. Vă 

mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Acum ați vorbit peste mine, direct așa. Mi-

ați spus că mă întrebați și după aceea nu mi-ați dat voie să vă răspund, nu? Bine. Nu-i 

nicio problemă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Nici nu s-a 

auzit nimic, domnule Nedelcu. După domnul Bîrsan  vă dau cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Chiar de abia aștept să aud ce spune. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog, 

domnule Primar!” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Oameni 

buni, stimați focșăneni, această sumă ajunge doar să continuăm programul de 3 ore de 

căldură, 3 ore de apă caldă până la sfârșitul lunii octombrie. Să nu vă faceți iluzii că 

asta este soluția salvatoare pentru ENET. Singura soluție salvatoare pentru a putea să 

avem căldură și apă caldă în condiții normale civilizate, non stop pe toată perioada 

sezonului rece este, ca odată pentru numele lui Dumnezeu, Guvernul României să 

deschidă ochii nu numai asupra Focșaniului, să deschidă ochii asupra României să vadă 

prin ce criză trece, să ia urgent cele mai importante măsuri, acelea de a subvenționa 

sau de a plafona prețurile la gaze, energia electrică utilizate pentru încălzirea populației 

atât în sistem centralizat, cât și în sistemul individual pe de o parte pentru că  avem 

posibilitatea, avem majoritatea furnizorilor mari de gaze. Sunt cu capital de stat 

majoritar și putem să le limităm rata de profit. Putem să o limităm până la un 10%, 

15%. Nu să meargă cu niște.. pentru că în acest moment  ei nu fac altceva decât să 

speculeze piața. Nu cred eu că a crescut dintr-o dată costul de extracție a gazelor 

naturale așa peste noapte.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Primar, dacă îmi dați voie și profit...” 

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

punctul meu de vedere, acestea sunt soluțiile. Nu neapărat că este ENET. Dar atunci 

de ce și Oradea este în aceeași situație? Timișoara este în aceeași situație, Iașiul este în 

aceeași situație. Aradul, Craiova, toate sunt în aceeași situație.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Primar, încercați să nu mai repetați ceea ce ați spus deja.” 

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

Europa Liberă minte? Citiți articolul din Europa Liberă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Primar, vă rog  să nu mai repetați ceea ce ați spus deja. Haideți să continuăm. După ce 

terminăm această ședință să continuăm cu o ședință de lucru că tot este domnul 

manager aici al ENET și cu doamna administrator special, să discutăm concret, având 

în vedere că luni va fi o ședință extraordinară unde se va discuta strategia de energie 

termică a Focșaniului, să discutăm concret care au fost măsurile pe care le-a luat 

conducerea ENET pentru a optimiza această alimentare cu energie termică a 

focșănenilor. 

Vă rog, domnule consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna președinte, dați-i vă rog cuvântul 

domnului Nedelcu, că s-a înscris înaintea mea și după dânsul îl iau eu. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Bine. 

Mulțumesc! Domnule consilier Nedelcu, aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Cu scuzele de rigoare, vreau să-l las pe 

domnul Bîrsan.  Este mai matur, mai în vârstă ca mine și doresc să-l ascult pe 

dumnealui și după aceea o să vorbesc și eu. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog să vă 

hotărâți. Domnule consilier Bîrsan, primiți provocarea?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, doamnă. Sigur că da. Mulțumesc 

frumos!” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Aveți 

cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Am ascultat cu atenție toate motivele pro și 

contra. Din punctul meu de vedere, ENET-ul , cum mai spunea cineva, este un mort 

frumos cu ochii vii. Nu are viitor. Nu are cum să aibă viitor.  Este ținut în viață de 

diferite interese pentru diferite interese, pentru diferite lucrări care se fac din fonduri 

europene pentru anumite firme care trebuie să încaseze acei bani pentru acele lucrări. 

Soluții se găsesc, dar nu există voință politică pentru a face acest lucru.  

Nu mai departe, dacă ne uităm la vecinii noștri din Buzău, la domnul primar 

Toma, primar pesedist, la primarul pesedist din Galați și la alte orașe care au găsit 

soluții și s-a rezolvat deja problema. Noi căutăm să-l ținem, cum spuneam, în viață, 

pentru a manipula niște bani, pentru a da unor firme niște bani ș.a.m.d. Totul pe interes. 

Vis-a-vis de gaze, cum spunea domnul Primar, de scumpirea lor, că s-au scumpit.  

Domnule Primar, s-au scumpit pe plan mondial. În Europa totul este scump 

acum,  energia. Mă refer la energie. Și nu datorită unui Guvern PSD, PNL sau oricare 

ar fi fost el. Este un preț de care a profitat Rusia. A scumpit. Ei sunt furnizorii de gaze. 

Vina ne aparține nouă românilor. Eu unul special PSD-ului, întrucât Comisia de 

industrie a fost condusă mulți ani de zile de un reprezentant al PSD-ului și care a blocat 

cu bună știință toate exploatările de gaze din Marea Neagră pentru a face de fapt jocul 

Gazpromului pentru a fi acesta lider european de furnizare.  

Din toate documentele pe care le-am citit și din ce știu eu, dacă s-ar exploata 

gazele din Marea Neagră, Europa n-ar trebui să mai cumpere de la ruși. 

Ar fi suficient să ia de la noi din Marea Neagră. Dar interesele geopolitice au 

făcut ca aceste exploatări să nu aibă loc și după cum vedeți, trendul este pentru energie 

regenerabilă și dacă nu ne grăbim, toate zăcămintele noastre foarte prețioase vor 

rămâne îngropate acolo pentru totdeauna și nu vor mai fi exploatate. 

Ca atare, domnule Primar eu vă recomand, de fapt am mai avut noi odată o 

discuție și nu numai o dată pe acest subiect, să facem o vizită primarului Toma de la 

Buzău, pesedist de al dumneavoastră sau cel de la Galați și dacă noi nu știm cum să 

rezolvăm, sunt convins că ei ne vor învăța și vom rezolva problemele. Are rezolvare 

această problemă. Numai să fie voință politică și nu populism. Deci nu populism. Dacă 

avem doar intenția de a face populism, această problemă se va rostogoli mulți ani de 

aici încolo. Dar dacă vrem să o rezolvăm, există rezolvare. Să nu ne mai adâncim mai 

mult decât suntem de unde nu mai putem reveni și nu este corect din punctul meu de 

vedere, ca anumiți focșăneni să plătească căldură pentru alți focșăneni. 

Nu. Fiecare trebuie să plătească atât cât consumă. Mult. Puțin. Acesta ar fi  din 

punctul meu de vedere lucrul ideal. Atât am avut de spus. Mulțumesc!” 

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

noi domnule consilier Bîrsan! Domnule consilier Nedelcu, aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulțumesc, doamna președinte de ședință. 

Ce să spun? L-am ascultat cu atenție pe domnul consilier Bîrsan. Spune lucrurile astea 

de 4 ani de zile. I s-a tot explicat că este un proiect pe fonduri europene.   

Faptul că nu vrem să mai prelungim acest proiect duce la returnarea banilor ,bani 

care nu sunt deloc puțini. Ce să zic? Ca să îndatorăm cetățenii acum cu încă o sută și 

ceva de milioane de euro pentru că domnul consilier Bîrsan este nemulțumit de faptul 
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că n-apucă o bucățică din cașcavalul acesta, între ghilimele, zic cașcaval, că-l văd că 

este supărat și necăjit.  

Nu știu ce firme spune dumnealui că sunt astea. Eu cred că sunt niște licitații 

făcute corect. Fiind pe fonduri europene se verifică destul de bine firma respectivă care 

face lucrările. Mă rog. Eu zic să lăsăm la aprecierea organelor abilitate să își decline 

...să spună care este adevărul și să vadă care este vinovat, dacă cumva se fură banii 

ăștia cum presupune domnul consilier Bîrsan. 

Ce voiam eu să vă spun, ați început bine ședința, domnul Victor începuse prin 

a-i mulțumi domnului Primar pentru implicare, după care a venit doamna consilier și 

întâmplător viceprimar, Dimitriu, să arunce cu venin și să împroaște cu tot felul de 

mizerii această ședință și pe domnul Primar actualmente șeful dumneaei. 

Aș dori totuși mai multă înțelepciune și mai puțină ură. Doamna viceprimar, vă 

rog eu frumos dacă tot aveți venin donați-l vă rog frumos la farmacii pentru că...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog 

domnule Nedelcu, gata cu ironiile.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru faptul că acolo este mare nevoie de 

venin. Nu, nu mă mai întrerupeți, vă rog frumos! Că nu am nimic cu dumneavoastră. 

Nu este normal și firesc ca un subordonat să arunce cu lături în capul șefului găsind tot 

felul de scuze și acuze și tot felul de inepții să le arunce în spațiul public. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Strict pe 

marginea proiectului vă rog să...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pe marginea proiectului eu doresc să se 

finalizeze cu succes această ședință și ar fi indicat totuși să fiți lângă focșăneni,  că ei 

v-au votat. Ei v-au pus acolo în scaunele alea călduțe și nu cred că trebuie să vă 

răzbunați pe ei. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumim 

domnule consilier Nedelcu. Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu.”  

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, doamna președinte! A! 

scuze!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna președinte, mă iertați! Întrucât 

domnul Nedelcu mi-a pomenit numele și a făcut niște afirmații nelalocul lor, ca să nu 

spun denigratoare...Vă rog dați-mi voie la replică! ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunteți 

de acord doamna vice? Da, domnule Bîrsan. Aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, mulțumesc! Deci nu urmăresc o bucățică 

din cașcaval cum minte ca de obicei domnul Nedelcu. Eu de altfel         mi-am dat 

seama de ce vrea dânsul să vorbească după mine și după alții pentru că nu are nimic în 

cap.  Acest individ nu știe absolut nimic din ce spune...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc frumos,  domnule Bîrsan! 

Bine că aveți dumneavoastră. Vă urez succes!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doar aruncă cu insulte. Nu este în stare să 

lege o idee despre ceea ce se întâmplă.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră vă repetați mereu ca un 

magnetofon zgâriat.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu v-am ascultat, fiți până la urmă de bun 

simț. Știu că nu aveți așa ceva, dar măcar acum vă rog frumos să mă ascultați. Eu nu 

am luat cuvântul și spun ceea ce spun, că am eu un interes. 

N-am niciun interes. Însă mie nu-mi convine ca cetățean al Focșaniului să mi se 

ia bani din impozitele mele și să plătească de exemplu căldura, nu știu cărui neam de 

al dumneavoastră care stă la bloc. Mie nu-mi convine. Fiecare să plătească atât cât 

trebuie.  

Rolul ENET-ului este să ia banii celor care au consumat căldură, fără datorii și 

alte chestii. Să mai micșoreze salariile pe acolo că am văzut că au niște salarii, doamna 

nu știu care, are un salariu acolo de-ți sare basca. De asemeni, mai poate reduce din 

personal. Sunt o mulțime de alte chestii care se pot face nu neapărat ca  să mănânce 

cineva un cașcaval. Ceea ce am spus eu despre acele firme, sunt firme care au executat 

lucrări. Nu neapărat că le-au executat prost sau le-au executat cumva eludând statul. 

Nu. Le-au executat că au fost firme și știm bine cu toții  că DNA-ul deja are în cercetare 

multe dosare în ceea ce privește mentenanța, contracte ș.a.m.d. , dar până la finalizare 

nu ne putem pronunța. Ca atare, încă o dată recomand domnului Primar să ia legătura 

și să mergem împreună cu consilierii la Buzău la domnul primar Toma, pesedist, repet, 

domnul primar Toma de la Buzău, domnul primar de la Galați,  care de asemeni este 

pesedist, primari care au rezolvat și au găsit soluții pentru această problemă. 

Mulțumesc! ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Bîrsan, vă  mulțumim și noi! Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, doamna președinte! Nu 

o să răspund la acuzațiile nefondate și de fiecare dată aceleași.  

Vreau doar să spun  că la începutul şedinţei am afirmat că banii pe care astăzi îi 

alocăm, cei 1.300.000 lei sunt suficienţi pentru luna octombrie, inclusiv luna noiembrie 

şi pentru asigurarea unui program normal de apă caldă şi căldură, lucru pe care l-am 

discutat acum ceva vreme, cu domnul Primar şi cu reprezentanţii ENET, care sunt şi 

în sală, da, este vorba despre domnul director şi doamna administrator special, care au 

găsit soluţia, da, ca suma aceasta luată din cotloanele bugetului Municipiului Focşani, 

cu ceea ce pun dumnealor din vânzarea energiei electrice, da, să asigure această 

furnizare de căldură şi apă caldă, până în noiembrie inclusiv. Acum domnul Primar 

afirmă că, staţi liniştiţi dragi focşăneni, mai aveţi doar 2 săptămâni de căldură, culmea, 

cu acelaşi program comunist, 3 ore apă caldă şi 2 ore de căldură. Este inadmisibil, adică 

soluţia, da şi discuţia a fost cu totul alta şi acum facem altceva. Adică îi minţim pe 

focşăneni aşa, ne facem victime şi ne place să ieşim în conferinţă de presă să minţim 

focşănenii? Vă mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Mulţumim şi noi! Aş 

dori...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Îmi daţi şi mie cuvântul, vă rog?” 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, vă mulţumesc! Domnule 

consilier Bîrsan, tot respectul şi ştiţi foarte bine că am avut „n” discuţii pe marginea 

acestui subiect, aveţi perfectă dreptate. Şi eu la începutul mandatului 2016-2020 aveam 

aceeaşi opinie cu a dumneavoastră, să desfiinţăm sistemul centralizat de încălzire, din 
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Municipiul Focşani, să ajutăm toţi abonaţii ENET să-şi procure centrale termice. Asta 

a fost soluţia. Nu trebuie să mergem nici la Buzău, nici la Galaţi, pur şi simplu s-a 

desfiinţat sistemul centralizat, Consiliul Local a acordat un sprijin minim pentru fiecare 

familie, diferenţa a fost suportată de fiecare familie    şi-au montat centrale individuale 

de apartament  sau centrale de bloc. Vă spun foarte clar, că am discutat de nenumărate 

ori şi această problemă, cu colegii mei, ori de câte ori am avut ocazia. Însă încă din 

2009, dumneavoastră ştiţi foarte bine, s-a demarat un proiect pe fonduri europene, ce 

se derulează în mai multe etape, am finalizat anul trecut şi Etapa a-II-a. Anul acesta 

am scris cererea de finanţare pentru Etapa a-III-a. Nu putem să renunţăm la acest sistem 

centralizat, oricât de mult ne-am dori, pentru că altfel vom fi supuşi unei sancţiuni din 

partea U.E, de a da  toţi banii înapoi, pentru aceste investiţii deja efectuate. 

 Dar vă mai spun ceva, să vă aduc la cunoştinţă, Green Pactul semnat de U.E, că 

până în 2030, trebuie să reducem poluarea atmosferică  cu 50%, iar până în 2050 cu 

sută la sută, ceea ce va conduce în mod automat, reţineţi şi este valabil şi este un pact 

care poate fi consultat oriunde, îl pot pune şi eu  la dispoziţie, l-am studiat cu mare 

atenţie. 

În viitorul apropiat, toţi deţinătorii de sisteme individuale de încălzire  sau de 

blocuri, de condominii, vor fi puşi să plătească nişte taxe suplimentare pentru poluarea 

atmosferei, astfel încât nu va mai fi un sistem rentabil de încălzire şi se va reveni la un 

sistem centralizat. Asta este opinia U.E, avem deja un studiu făcut de Banca Mondială 

care a venit în Municipiul Focşani şi a făcut un studiu prin care ne-a propus să 

suplimentăm  sursele de energie nepoluante, din punctele termice. Urmeză în baza unor 

alte proiecte scrise pe fonduri europene, să obţinem, sper eu, finanţare în acest sens, 

dar e o chestiune tehnică mai detaliată şi nu vreau să intru foarte mult în amănunte. Cât 

priveşte alocarea aceasta de sume, da, le-am găsit  într-un cotlon, doamna viceprimar, 

într-un cotlon în care  i-aţi dus dumneavoastră, în 10 mai, când s-a aprobat proiectul 

de buget, când aţi avut aşa o listă fantasmagorică de 26 de proiecte.” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna preşedinte, vă rog, putem 

să trecem la procedura de vot, pentru că Primarul, ca de fiecare dată, dezinformează.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Daţi-mi voie să vorbesc. V-am spus 

de nenumărate...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...obrăznicie, nu-l lasă pe domnul Primar 

să vorbească?” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Am ajuns în situaţia de a debloca 

bugetul ştiţi foarte bine, grupul PNL-USR-PLUS...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă eu vă spun...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Haideţi domnule Primar, încetaţi 

cu dezinformările şi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Haideţi să...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...şi circul 

dumneavoastră...ieftin...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...Vă rog frumos să trecem la 

procedura de vot. Mulţumesc!” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Aş vrea să, aş vrea şi eu 

să completez... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Daţi-mi voie să termin.......banii 

aceştia s-au luat....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog...dar nu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „..... s-a luat dintr-o listă mare de...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Dintr-o listă mare de 

proiecte...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....da....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „....pe care o să le 

implementăm gradual, pe măsură ce avem bani.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da......un copac cu flori de la 

Electrica......” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „....copacul acela, vă spun 

eu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...da...au... ş.a.m.d. Tot felul de 

proiecte fantasmagorice.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog frumos, domnule 

Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe care le-aţi propus.....de acolo am 

luat banii ăştia, pentru că aţi blocat efectiv nişte bani în bugetul local, nu în alte 

cotloane...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, aş vrea să spun şi 

eu ceva...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „....pentru că am studiat cu 

atenţie, atât proiectul, cât şi strategia de energie termică.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Citiţi cu atenţie, da....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „....şi....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mai mult decât atât, mai mult decât 

atât...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Bineînţeles că trebuie 

să...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Daţi-mi voie să vă spun altceva...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, dar fără jigniri!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este domnul director aici în sală şi 

vreau să confirme, da, pentru ce perioadă vă ajung, domnule director, banii aceştia?” 

Domnul director Manole Merchea: „Până la sfârşitul lunii octombrie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Până la sfârşitul lunii octombrie.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Până la sfârşitul lunii 

octombrie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Şi ce program? Vorbiţi la microfon, 

ca să audă şi cei din online.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Exact ce vă spuneam şi 

eu mai devreme.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, dar doamna viceprimar crede 

altceva, că dacă dumneaei nu cunoaşte, dezinformează...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule primar, încetaţi odată...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule director.....păi nu aţi spus 

dumneavoastră mai devreme, că până în noiembrie ajung....” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Aşa s-a discutat, domnule Primar. 

Eu ştiu foarte bine. Domnule Merchea sunteţi aici, haideţi spuneţi dumneavoastră, 

1.300.000 cu 1.100.000 de la dumneavoastră, din vânzarea energiei termice, nu aţi 

confirmat...” 

Domnul director Manole Merchea: „Aşa...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Energiei electrice...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Scuzaţi-mă, energiei termice...” 

Domnul director Manole Merchea: „Când am avut noi o asemenea discuţie, 

domnişoară? 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Cu reprezentanţii ENET am 

spus...” 

Domnul director Manole Merchea: „Când am avut noi...” 

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

Domnul director Manole Merchea: „....o discuţie şi v-am spus eu aşa ceva...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Dialogul nu este 

permis...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Deci domnul Merchea, da, 

cumva...” 

Domnul director Manole Merchea: „....să afirmaţi, domnişoară...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...la întâlnirea pe care aţi avut-o cu 

domnul Primar...” 

Domnul director Manole Merchea: „Eu stau aici şi mă uit cum vă ciufuliţi şi 

lumea îngheaţă.” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, scuzaţi-mă, 

domnule director...” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Doamna preşedinte vreau să iau şi eu 

cuvântul.” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „.....domnul Primar, da, ce aţi 

discutat ieri la domnul Primar, domnule Merchea?” 

Domnul director Manole Merchea: „Ce am discutat?” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog să spuneţi!” 

Domnul director Manole Merchea: „Aţi fost atentă ce am discutat?” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da, corect, am fost atentă, eu sunt 

tot timpul atentă.” 

Domnul director Manole Merchea: „Până la sfârşitul lunii octombrie, că altfel 

închidem pe data de 20. Aţi auzit cumva termenul ăsta?” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Bun, domnule Merchea, mai 

departe, terminăm luna octombrie, ce facem? Spuneţi dumneavoastră acum, sunteţi 

directorul ENET, spuneţi Consiliului Local şi Primarului care trebuia să....” 
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Domnul director Manole Merchea: „.......ce o să dispuneţi dumneavoastră, că 

dumneavoastră sunteţi.....” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră sunteţi 

conducătorul unei.....” 

Domnul director Manole Merchea: „....sunteţi responsabili...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „.....Doamna viceprimar 

acesta este un dialog care depăşeşte cadrul regulementar...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „.......pentru a furniza gaz şi a 

agentului termic. Spuneţi acum soluţiile pe care........” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „.....cadrul 

regulementar...” 

Domnul consilier Şelaru Aurel : „Doamna preşedinte de şedinţă vă rog să vă 

preluaţi...” 

Domnul director Manole Merchea: „....soluţii...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „....le puteţi furniza....” 

Domnul director Manole Merchea: „.....tehnice, noi le avem OK” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog frumos să încetaţi 

acest dialog...” 

Domnul director Manole Merchea: „Avem capacitate tehnică de 150 de 

gigacalorii pe care să le livrăm orar, deci asta este capacitatea noastră tehnică. 

Capacitatea financiară....” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Corect!” 

Domnul director Manole Merchea: „...nu o avem...capacitatea...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ce înseamnă concret...” 

Domnul director Manole Merchea: „Capacitatea financiară nu este doar în 

responsabilitatea SC ENET, este în responsabilitatea şi a Guvernului României dar şi 

a Consiliului Local...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Merhea spuneţi 

dumneavoastră, că domnul Primar nu a ştiut....” 

Domnul director Manole Merchea: „....deci nu trebuie să fugim, să lăsăm în 

cârca ENET-ului, care ENET  a fost preluat....” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „ENET-ul furnizează, nu Consiliul 

Local Focşani...” 

Domnul director Manole Merchea: „În 2013 cu  1.600.000.000 lei datorie şi 

dumneavoastră...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din cauza cui sunt datoriile, 

domnule Merchea?” 

Domnul director Manole Merchea: „Poftiţi?” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din cauza cui sunt datoriile?” 

Domnul director Manole Merchea: „Din cauză că s-a făcut....” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din cauză....” 

Domnul director Manole Merchea: „....protecţie socială...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Din cauza focşănenilor sunt 

datoriile?” 



21 
 

Domnul director Manole Merchea: „S-a făcut protecţie socială. Ni s-a 

băgat...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „.....cine a făcut-o, domnule 

Merchea, Primarul, mai departe domnule Merchea...” 

Domnul director Manole Merchea: „....am să le....Primarul?” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă întreb ce s-a întâmplat  cu 

3.170.000 de lei...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamna viceprimar vă 

rog să...” 

Domnul director Manole Merchea: „....nu putem discuta aşa unii peste alţii...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Unde sunt banii?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Să încheiem...” 

Domnul consilier Şelaru Aurel : „...să vă preluaţi atribuţiile de preşedinte...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „3.170.000 de lei unde sunt, că au 

fost pentru subvenţii?” 

Domnul director Manole Merchea: „3.000.000 ăia s-au dus...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „ ...diferenţa până la 6...” 

Domnul director Manole Merchea: „S-au dus pe certificate de CO2, 

domnişoară.” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Bine, vă mulţumesc!” 

Domnul director Manole Merchea: „Fără de care nu se puteau....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...doamna viceprimar 

încălcaţi regulamentul, vă rog frumos să încetaţi acest dialog...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da da da...” 

Domnul director Manole Merchea: „...pe certificate....” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „OK...” 

Domnul director Manole Merchea: „...dar este vorba despre ce s-a cumpărat, 

gaz, întâmplător suma este ...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da da da....” 

Domnul director Manole Merchea: „Tot, tot cam pe aici, 16 miliarde pe care 

le-a dat primăria, restul am pus noi pentru funcţionarea cu 50%. Din păcate, cum este 

afară, nu a fost suficient cu 50% pentru a asigura cu programul ăsta ceauşist, care 

spuneaţi dumneavoastră...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Păi aşa este, scuzaţi-mă...” 

Domnul director Manole Merchea: „Aşa o fi...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Aşa este, nu aşa că aşa o fi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog frumos să 

închideţi acest dialog...” 

Domnul director Manole Merchea: „Situaţia este asta....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule, domnule, 

domnule...” 

Domnul director Manole Merchea: „.....şi nu suntem noi vinovaţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule director 

Merchea...” 
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Domnul director Manole Merchea: „....nici de criza economică, nici de criza 

politică....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...dacă vă dau cuvântul...” 

Domnul director Manole Merchea: „.....nici de criza sanitară, de niciuna din 

ele....” 

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

Doamna consilier Stroie Mirela: „Doamna preşedinte vreau să iau şi eu 

cuvântul...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Nu am văzut cine a 

întrebat. Doamna consilier Stroie, vă rog!”” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Eu vreau să.....Da, de când am intrat în 

Consiliul Local asist la şicane politice şi  sunt între PNL şi PSD şi nu pentru asta am 

fost noi aleşi aici. Azi ne-am întâlnit să aprobăm soluţia pentru moment şi trebuie găsite 

soluţii pentru viitor. Asta vor focşănenii, nu să asiste la circul online pe care-l facem 

noi aici. Nu găsim soluţii cu reproşuri. Haideţi să încheiem  acest proiect, să-l aprobăm 

şi pe urmă să găsim soluţii pentru viitor.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Mulţumim, doamna 

consilier Stroie! Înainte să supun la vot acest proiect, această mică soluţie salvatoare 

pentru moment, aş vrea si eu să precizez câteva aspecte pe care le-am identificat de ieri 

până astăzi. Vă rog să luaţi loc, domnule director, că deocamdată...” 

Domnul director Manole Merchea: „Dacă vreţi să mă mai întrebaţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Nu. Aş vrea să vă mai 

întreb câte ceva după aceasta şedinţă. Cred că este necesar să rămâneţi în sală şi să 

discutăm pe marginea  acelui subiect despre care am mai amintit deja, din cele 

precizate de dumneavoastră ieri, domnule director Merchea, am înţeles că doar pentru 

o lună de funcţionare, la capacitate normală a centralei sunt necesari 30.000.000 de lei. 

Corect? Adică în jur de 6.000.000 de euro, din care ENET  vine doar cu 1.000.000 de 

euro, contribuţie din vânzarea energiei electrice.” 

Domnul director Manole Merchea: „Aia e vorba de noiembrie, nu de 

octombrie, dacă vă uitaţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Ne aşteaptă cel puţin 5 

luni de iarnă, nu? Nu ştim cum o să fie acest anotimp, dacă o să fie mai aspru, cu 

temperaturi  sub 15 grade, ceea ce înseamnă cam 125.000.000 de lei, mai exact vreo 

25.000.000 de euro, deci aproape cât toate fondurile europene atrase pentru reabilitarea 

reţelei de termoficare şi aproape cât tot bugetul de dezvoltare al Primăriei Municipiului 

Focşani pe un an de zile. Corect? Sau mai mult de atât, dublu cât ultimul proiect pe 

fonduri europene.” 

Domnul director Manole Merchea: „Nu este corect pentru că nu ştiţi nişte 

lucruri...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...pe fonduri europene 

Etapa a-II-a. Cam dublu şi câte nu s-ar fi putut face cu banii  ăştia, nu-i aşa, pentru un 

sistem alternativ de încălzire al oraşului. Înţeleg, domnule Merchea că soluţia 

salvatoare este cam mai mereu de la Consiliul Local şi la Guvernul României, 

nicidecum la ENET în curte şi mă întreb, dacă n-are nicio responsabilitate această 
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societate, atunci pentru ce mai există ea, pentru ce mai există această conducere, dacă 

nu-şi  asumă absolut nimic şi stă doar cu mâna întinsă şi cere ajutoare?” 

Domnul director Manole Merchea: „Nu vreţi să lăsaţi după şedinţă, dacă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Nu...” 

Domnul director Manole Merchea: „...spuneaţi că lucrurile astea trebuie....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...după şedinţă discutăm 

concret şi punctual... 

Domnul director Manole Merchea: „.....discutate după, domnişoară...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „....pe măsuri optime, da, 

pe care trebuie să le asiguraţi...” 

Domnul director Manole Merchea: „Exact...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Bun. Am mai descoperit 

ceva, de fapt nu de acum, de foarte mult timp, că există şi o finanţare indirectă. Când 

am citit proiecţia de buget pe anul acesta, mi-a rămas aşa întipărită o chestiune, în 

minte, că jumătate din banii alocaţi la unităţile şcolare se duc pentru plata facturilor la 

ENET, jumătate din bugetul alocat, jumătate şi ar fi fost minunat ca fiecare unitate 

şcolară şi mă întreb, dacă n-ar plăti aceste unităţi şcolare, facturile la ENET, cam cum 

ar fi susţinut ENET-ul şi fiecare unitate să aibă parte de o centrală proprie şi atunci 

fiecare manager, ca să revenim la ce spunea domnul Primar, la începutul şedinţei, ar 

chibzui mult mai bine acei bani pentru plata facturilor la ENET şi ar aloca pentru alte 

investiţii şi pentru alte dotări, dar în fine, am intrat în Etapa a-III-a şi din ce ştiu eu, 

fiecare etapă de reabilitarea asta a durat vreo 7 ani, timp în care focşănenii nu au avut 

parte, fiecare Etapă a durat 7 ani.....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunteţi în eroare, doamnă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Din 2013 până anul trecut 

a fost Etapa a-II-a....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunteţi în eroare...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Nu sunt în nicio eroare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunteţi în eroare maximă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule Primar, Etapa I 

s-a definitivat în anul 2013...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă...” 

Doamna Cristina Costin: „Deci dacă îmi permiteţi, haideţi să nu confundăm 

lucrurile...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Geografia cu economia, e greu....” 

Doamna Cristina Costin: „Deci se depune cerea de finanţare, ea se analizează, 

se solicită clarificări, se răspunde la clarificări...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamnă eu am trăit în 

Focşani. În 2013 s-a terminat reabilitarea Etapa I... 

Doamna Cristina Costin: „Doamnă, reabilitarea din Etapa I, da, dar de la Etapa 

I  până la Etapa II, cererea de finanţare a fost reactualizată prin hotărâri de Consiliu 

Local şi prin solicitările.... 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Deci  nu contează cât a 

durat...” 

Doamna Cristina Costin: „Doamnă....” 



24 
 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „....cât a durat reabilitarea  

în sine...” 

Doamna Cristina Costin: „Nu, nu, nu, este greşit...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...până s-au conectat 

focşănenii la.....” 

Doamna Cristina Costin: „Nu, nu este adevărat. Este foarte greşit. Vorbim 

despre finanţări. Perioada care a trecut între prima Etapă şi Etapa II, până a început 

Etapa II a fost în analiza Comisiei Europene, nu am primit finanţare. Eu pot să vorbesc 

de realizarea unei Etape atunci când semnez contractul de finanţare şi a 2-a şi eu trebuie 

să încep imediat demersurile.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Iar eu ca cetăţean, 

vorbesc de reabilitare concretă, fizică...” 

Doamna Cristina Costin: „Păi concretă, fizică. Din momentul în care am 

contractul de finanţare eu îi dau drumul concret...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cât a durat, doamnă....? 

Doamna Cristina Costin: „...a durat 1 an de zile, într-un an de zile, din 2019 

până în 2020 am făcut licitaţiile, s-a facut Autorizaţia de Construcţie, s-a şi executat. 

Deci într-un an de zile s-a şi executat...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „........cred...cetăţenii care 

nu au fost racordaţi la reţeaua...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-a fost vina noastră, nu vreţi să 

înţelegeţi, Comisia Europeană ne-a solicitat tot felul de clarificări şi ne-au acordat 

finanţare....” 

Doamna Cristina Costin: „....dar vă dau un exemplu şi acuma şi acuma....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Am înţeles asta....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi atunci care e problema noastră, 

nu înţeleg? Noi ne-am făcut treaba, pentru că am avut nişte termene contractuale, pe 

care le-am respectat, altfel nu primeam finanţarea...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „....eu vorbesc de cât 

durează până cetăţeanul de la etajul 10 primeşte şi el apă caldă şi căldură...” 

Doamna Cristina Costin: „Dar nu pot să  încep dacă nu am contractul de 

finanţare semnat...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....şi ce pot să fac eu dacă U.E nu-

mi da finanţare.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Această tărăgănare ştiţi 

la ce a condus? La debranşare....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Uimiţi-mă...” 

Doamna Cristina Costin: „....dar nu este tărăgănare...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „În fine, o să continuăm 

discuţia după această şedinţă. Vă rog să votăm această alocare de fonduri care va 

ajunge nici o lună de zile. Vă rog, vă rog, domnule Dumitru, la proiectul de hotărâre. 

În sală cine este ”pentru”? 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

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

secretar!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Urmează să consemnăm că în sală este doamna Drumea şi în online domnul Bîrsan.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Da, am consemnat.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Erau....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, în sală cine este 

„pentru” acest proiect de hotărâre? În sală toată lumea este „pentru”.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina-Ramona, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „În online?” 

Domnul consilier Aurel Şelaru:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Mocanu?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Nedelcu?” 

Doamna consilier Medelcu Mirela:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Dumitru? Domnule consilier Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru:  „Vă rog, doamna preşedinte.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Dacă votaţi „pentru” sau 

aveţi altă opţiune?” 

Domnul consilier Victor Dumitru:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Întotdeauna „pentru” cetăţeni şi mi-aş fi 

dorit să votaţi un buget  mult mai mare, ca să nu mai stăm toată ziua să ne lamentăm 

că nu avem bani. Mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Votăm acum. Domnul 

consilier Şelaru? 

Domnul consilier Aurel Şelaru:  „Pentru. Primul v-am răspuns şi v-am zis 

„pentru”, nu aţi fost atentă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Răduţă? 

Domnul consilier Răduţă Nicolaie:  „Pentru, pentru, doamnă.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru şi aşteptăm soluţii.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Cu 18 voturi „pentru”  ale 

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

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Șelaru Aurel 

proiectul a fost aprobat, astfel că şcolile şi grădiniţele vor avea căldură fără program 

discreţionar. Mulţumesc!” 

Proiectul a fost adoptat devenind hotărâre nr. 287 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba vor avea program, vor avea 

program doar de la ora 5 la ora 10. Să înţelegeţi foarte clar, nu avem bani ăştia  nu sunt 

bani suficienţi. Ce nu aţi înţeles din explicaţiile date şi de domnul director?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Proiectul  a fost aprobat, 

continuăm discuţia după şedinţă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....Focşănenii trebuie să înţeleagă 

că nu avem bani pentru aceste sume...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Declar şedinţa închisă! 

Vă mulţumesc, o zi frumoasă tuturor!” 
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