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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 15.03.2021 

 

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

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

cu participarea online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-nul Ion Ștefan – Deputat, Parlamentul României; 

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

agricultură; 

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

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

fond locativ; 

 d-nul Bogdan Bratu–Director Direcția managementul investițiilor și proiectelor; 

 d-nul Adrian Măgdălin – inspector Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Neculai – inspector Compartiment informatică. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

 

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

domnului Tănase Neculai;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

– Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții 

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

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reablitare, modernizare, extindere și dotare Centru de 

științe aplicate – Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul 

Focșani, județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, 

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

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

de investiții „Reablitare, modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate 

– Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul 

Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. 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 

 

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

Focșani pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

SECȚIUNEA a II-a 

 

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

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

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

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

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

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

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

municipiului Focșani sub nr. 22421/02.03.2021; 

 

2. Adresa Tribunalului Vrancea emisă în dosarul nr. 358/91/2021 având ca obiect 

suspendare executare act administrativ – Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 36/2021 privind stabilirea destinației birourilor situate în clădirea Primăriei 

municipiului Focșani din Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, camerele nr. 107, 

nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru organizarea cabinetelor viceprimarilor Municipiului 

Focșani în mandatul 2020-2024, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

23246/04.03.2021; 

 

3. Citația emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 269/91/2021 având ca obiect 

suspendare executare act administrativ – Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 9/2021 privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 25235/09.03.2021; 

 

4. Comunicarea cererii de chemare în judecată  emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul 

nr. 380/91/2021 având ca obiect anulare act administrativ, pretenții, înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 25293/09.03.2021; 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „bună dimineața, bine 

ați venit la ședința convocată prin dispoziția nr. 379/10.03.2021. 

După cum puteți observa lângă noi se află și d-nul deputat Ion Ștefan. Rog pe     

d-na secretar general să facă prezența pentru această ședință. Vă mulțumesc.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„mulțumesc. 

Bună dimineața, procedăm la prezență  

D-nul Bîrsan Costel? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru? Este, dar... revin la dumnealui. 

Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gheoca Emanuel: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai? 

Vă rugăm frumos să închideți microfoanele, d-nii consilieri care sunteți online. 

D-nul Nedelcu Mihai? Absent.” 

Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Prezent”. 
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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, în sală. 

Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  

Ghiuță:„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „prezent.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „bună ziua, prezent, scuze 

pentru întârziere”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„bună dimineața, v-am notat.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „bună dimineața și eu sunt prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„bună dimineața, da. 

Constat că în sală sunt prezenți 7 consilieri locali municipali, iar în mediul 

online, mă scuzați....” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-na 

secretar … vă rog să reluați…” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„reiau și vă anunț că în sală sunt prezenți 7 domni consilieri locali municipali, iar în 

mediul online 11 domni consilieri, absent consemnat fiind d-nul Nedelcu Mihai. 

Pe cale de consecință apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137, 

alin. 1 din Codul Administrativ, ședința fiind statutară. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 

24.02.2021. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot procesul verbal. 

Voturi „pentru”? „Abțineri”, nu sunt. 

Toată lumea a votat „pentru” procesul verbal este aprobat. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din 10.03.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal dacă nu, îl supunem 

la vot. Voturi „pentru”? „Abțineri” d-na Tătaru și d-nul Macovei. „Împotrivă”? 

Cu 16 voturi „pentru” procesul verbal a fost adoptat. 

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

impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, respectiv 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 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 continuare d-nule președinte vă dau cuvântul pentru a prelua conducerea 

ședinței. Mulțumesc.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc d-na 

secretar general, bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, bună ziua d-nule Primar, bună 

ziua stimați invitați, bună ziua d-nule deputat Ion Ștefan, mulțumim că sunteți prezent 

astăzi aici alături de noi. 

După cum foarte bine știți ați primit pe email ordinea de zi în data de astăzi, dacă 

sunt discuții pe marginea ei, vă rog să vă pronunțați? Da, d-nule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

d-nule președinte de ședință, bună ziua doamnelor și domnilor, bună ziua d-nule 

deputat, bună ziua stimați colegi, stimați reprezentanți ai mass-media. Pentru ordinea 

de zi de astăzi propun retragerea proiectului nr. 2 pentru a fi discutat la o dată ulterioară 

pe de o parte, iar la proiectul nr. 3 proiect cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții Reabilitate, modernizare, extindere și dotare 

Centru de științe aplicate Colegiul Național Unirea, str. Cezar Bolliac nr. 15, 

municipiului Focșani, județul Vrancea propun ca să înscriem ca și coinițiatori și 

colegii, toți consilierii locali inclus PNL, USR și PSD, ca să nu mai stăm să-i 

nominalizăm pe fiecare in parte, pentru că este un proiect frumos, este un proiect foarte 

bun, un proiect care a pornit în urma unor discuții cu Colegiul Național Unirea și cu  

d-nul deputat, ne-am implicat cu toții și haideți să-i dăm importanța cuvenită acestui 

proiect, care sper eu să se realizeze în cel mai scurt timp cu finanțare de la Compania 

Națională de Investiții. Vă mulțumesc.” 

 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc d-nule 

Primar, dacă mai sunt observații pe marginea ordinii de zi? Dacă nu, supun la vot 

suplimentarea ordinii de zi sau amendamentul la ordinea de zi. Cine este „pentru”? 

Toată lumea în sală este „pentru”, o să încerc să nominalizez și de pe online. 

D-na Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „domnule Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Pentru”  

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ „Domnule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru”  

  Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „domnule Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „Domnul Iorga? D-na 

Marcu?” 

Doamna consilier Livia Marcu „pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „Domnul Mocanu?” 

Domnul consilier Georgian Mocanu: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „Domnul Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ Domnul Ungureanu?” 
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Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru” 

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa vă rog cine este „pentru”? În sală 

toată lumea este „pentru” și văd că și pe online este „pentru”, toată lumea. 

Mulțumesc, ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”. 

Vă rog d-nule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „bună ziua, vă rog să mă iertați, aș vrea să fac 

o observație, am așteptat după ce s-a consumat votul, d-na secretar general ne-a supus 

votării cele două procese verbale, aș avea o rugăminte în măsura în care este posibil, 

datorită decalajului între ședințe și prezentarea acestor procese verbale, noi nu am știut 

că se supune la vot, eu unul am fost un pic luat prin surprindere, aș dori ca pe viitor la 

ședințele următoare, măcar la secțiunea a II-a să fie precizat ceea ce se supune la vot, 

respectiv aceste procese verbale, că o fi unu, două sau câte sunt. Asta ar fi rugămintea 

mea, dacă este posibil bine, dacă nu rămâne cum s-a stabilit și până acum. Mulțumesc 

frumos.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „da, mulțumesc d-nule 

Bîrsan. Eu sper ca aceste ședințe să fie mai rare și să aibă timp d-na secretar general 

să... și mai scurte, să aibă timp să le redacteze cum trebuie. Vă mulțumesc.” 

 

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

constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Tănase Neculai; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 17 voturi 

„pentru” si o neparticipare din partea d-lui consilier Iorga care nu este online, devenind 

hotărârea nr.38 

 

  Punctul  2 de pe  ordinea de zi a fost retras de inițiator. 

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Reablitare, modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate – Colegiul 

Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 17 voturi 

„pentru” si o neparticipare din partea d-lui consilier Nistoroiu care nu este online, 

devenind hotărârea nr.39 

 

  Se prezintă punctul  4 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții „Reablitare, modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate 

– Colegiul Național Unirea”, str. Cezar Bolliac nr. 15, municipiul Focșani, județul 

Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 
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Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 18 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr.40 

 

  Se prezintă punctul  5 de pe  ordinea de zi: 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 

Discuții? 

 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc d-nule președinte. Aș 

avea câteva amendamente de făcut la acest proiect și anume: la capitolul 67.02 

capitolul cultură recreere și religie este alocată o sumă de 19,7 mii lei pe care aș vrea 

să rețineți că din această sumă se transformă în 0 lei. Tot la acest capitol, din suma de 

13,37 mii lei se transformă în 0 lei. 

La capitolul 68.02, Asigurări și asistență socială, din 611,20 mii lei, se va 

transforma în 0 lei. 

Iar la capitolul 70.02, Locuințe, servicii și dezvoltare publică, de la lit. c din 

70,00 mii lei se va transforma în 0 lei. Mulțumesc!” 

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

mulțumesc! Doamna Dăscălescu, dacă sunteți atentă, aș vrea și la punctul a și b, se 

modifică sumele, da? Se diminuează la art. 2 punctul „a” , se diminuează suma de la 

4733 cu sumele pe care le-a spus doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu. 

Și se completează la punctul b, conform lămuririlor primite în Comisie, cu 

diferența, da? Vă mulțumesc! 

Supun la vot amendamentul sau dacă mai sunt discuții? Vă rog! Dacă nu, supun 

la vot. Vă rog, doamna viceprimar.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aș mai vrea să mai spun ceea ce am 

spus în Comisii, că la art. 2 avem lit. a pentru finanțarea cheltuielilor secțiunea de 

dezvoltare și la lit. b avem pentru acoperirea golurilor de casă, o sumă de 2.211,40 mii 

lei și aș întreba departamentul de specialitate pentru că am spus, că această sumă am 

vrea să o ducem pe finanțarea cheltuielilor secțiunea de dezvoltare și nicidecum să 

rămână pe aceste goluri de casă și aș dori să fie inclus în acest amendament și acest 

lucru. Mulțumesc! ” 

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

s-o rog din nou pe doamna să intervină. Eu zic că ne-a lămurit la Comisii dacă puteți 

să mai spuneți o dată.” 

Doamna Simona Poieană - șef serviciul contabilitate: „Sumele se modifică, 

își schimbă structura. Avem două variante,  deci se diminuează suma de la punctul a și 

devine 4018,73 din ce am și crește suma de la acoperirea temporară a golurilor de casă. 

Deci această sumă rămâne ca o rezervă temporară. Nu se poate utiliza pentru 

alte cheltuieli decât în cazul în care UAT-ul rămâne la un moment fără lichidități 

momentane și se utilizează de aici din goluri de casă cu obligativitatea regularizării 

sumelor. 

Deci pe măsură ce se încasează venituri, se completează la loc suma respectivă 

sau putem să nu repartizăm întreaga sumă. Mai există și varianta asta, să specificăm că 

repartizăm doar suma de 4018 cum ați dorit-o și renunțăm, rămâne o sumă  

nerepartizată din excedent. N-o mai ducem pe gol de casă. N-o mai ducem pe niciun 
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fel de altă poziție. Asta înseamnă că până la o eventuală hotărâre de aprobare, dacă se 

rămâne în gol de casă nu se poate folosi suma pentru gol de casă. Oricum această sumă 

nu se poate utiliza decât pentru cheltuieli de dezvoltare. Nu avem posibilitatea conform 

legii să cheltuim pentru orice altceva decât cheltuieli de dezvoltare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Bun. 

Atunci... da, doamna viceprimar, vă rog!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș 

vrea să mă lămuresc un pic, pentru că aceste goluri în raportul de specialitate al 

doamnei director economic, spune că aceste goluri de casă sunt utilizate, mă rog, pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre venituri și 

cheltuieli. Întrebarea mea ar fi, care sunt departamentele care trebuie să-și echilibreze 

aceste goluri de casă și din ce motiv? Cred că ar fi foarte important să știm lucrul 

acesta. Adică sunt probabil departamente, nu știu, mă gândesc la taxe și impozite. La 

asta m-aș gândi eu. Probabil că nu încasăm taxele și impozitele la timp și atunci 

rămânem cu un deficit. Să înțeleg că vine din lipsa de personal sau vine din faptul că 

nu avem un soft care să ne țină la curent cu tot ce se întâmplă, pentru că practic de 

acolo vine.  

Clar că noi nu avem banii aceștia, urmează să-i încasăm. Eu așa văd. Și de aceea, 

eu nu cred că ar trebui să avem aceste goluri de casă și să fie cumva bani dedicați strict 

pentru cheltuielile de dezvoltare. Pentru că odată blocați, cum ați spus și 

dumneavoastră, pentru a ne acoperi aceste lucruri, poate că excedentul bugetar nu-l 

vom mai putea utiliza decât cine știe când, poate în septembrie, octombrie și poate 

avem nevoie de investiții până atunci și cred că aceasta ne-ar ajuta foarte mult. 

Mulțumesc! ” 

Doamna Simona Poieană - șef serviciul contabilitate: „Oricând se poate 

interveni asupra acestei hotărâri de Consiliu cu o altă Hotărâre de Consiliu, pentru că 

dumneavoastră și la ședința următoare, dacă între timp, un alt obiectiv de investiții, 

care are aprobat indicatorii doriți, să-l finanțați, se poate modifica această hotărâre, se 

diminuează golul de casă, și se duce pe obiectivul respectiv. Hotărârile astea se pot 

modifica oricând pentru că nu există o... Acest gol de casă, acest excedent este la 

dispoziția Consiliului Local, ordonatorului de credite, să-l poată utiliza strict pe 

cheltuieli de investiții. Ce ați întrebat, sunt situații care intervin foarte rar. A fost o 

singură dată. Ni s-a întâmplat acum ceva timp să fie nevoie de utilizarea acestui gol de 

casă și pentru o perioadă relativ scurtă de timp, au fost cheltuieli care trebuiau făcute 

neapărat și încasările noastre nu erau la nivelul cheltuielilor în anumite perioade de 

timp. Știți că termenele de la impozite și taxe... sunt niște termene. De regulă acum, se 

încasează mai mult decât... că sunt termene. Perioada de vară, încasările sunt un pic 

mai mici, lumea este preocupată de concedii, nu de impozite. Mulțumesc!” 

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

mulțumesc! Eu spun să mergem pe diferență pe goluri de casă, nu de alta, dar n-aș vrea 

să mai particip la o ședință de îndată a domnului Primar, că deja cred că puțin ne-am 

cam săturat cu atât de multe ședințe, așa că supun la vot amendamentul cu cele 4 sume 

pe care le-ați spus. Vă rog, cine este ”pentru”? 

În sală toată lumea este ”pentru”. Pe online, doamna Marcu ”pentru”, domnul 

Dumitru ”pentru”, domnul Mocanu, vă rog să vă exprimați!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Abținere.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule 

Șelaru! Vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

Mulțumesc! Domnule Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

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

Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „d-nul 

Gheoca a zis.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Am zis ”pentru.” 

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

mulțumesc, domnule Gheoca. Domnul Nistoroiu? Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Mă abțin și eu.” 

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

Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Abținere.” 

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

Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Abținere.” 

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

mulțumesc! Doamna Secretar nu știu câți au fost, dacă mă întrebați. Domnul Iorga aș 

vrea să... într-adevăr. Domnul Iorga cred că nu mai este online, cred. Deci aș vrea o 

neparticipare.  Cu 11 voturi ”pentru” și 7 abțineri amendamentul a fost aprobat.  

Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vă rog! Cine este pentru? Doamna 

Drumea? Domnul Dumitru?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Dumitru? Domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Iorga? Doamna Marcu?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Pentru.” 

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

Nistoroiu. Sper să fie.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru. 

Mulțumesc! Domnul Șelaru? Cred că da. Mulțumesc, domnule Șelaru. Și domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru și eu.” 

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

mulțumesc. Da, și domnul Dumitru a ridicat mâna. Mulțumesc mult! ” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 și se aprobă  cu  

17 voturi ”pentru ” și o neparticipare din partea d-nului Iorga, devenind hotărârea 

nr.41 

 

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

mulțumesc!” 

 

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

aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

Dacă sunt comentarii pe marginea acestui proiect? Da, domnule Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnule președinte, aș dori să fac un 

amendament la acest proiect de hotărâre pentru ședința de astăzi. Aș dori doar două 

obiective de investiții să fie aprobate, și anume: 

La art. nr. 2, obiective de investiții finanțate din fonduri proprii, lit. b ”Extindere 

cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani 1002,06 mii lei, iar la litera c, strada Panduri, 

1502,15 mii lei, iar restul proiectelor, obiectivelor să fie discutate la o ședință 

ulterioară. Vă mulțumesc!” 

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

mulțumesc domnule consilier. Dacă mai aveți ceva comentarii pe marginea acestui 

proiect? Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului consilier Zîrnă. Vă rog! Cine 

este ”pentru”?  

O să întrerup votul puțin pentru că văd că mai sunt discuții. Am să fac un 

amendament, domnule Zîrnă, să fie și Grădinița nr. 18 punctul a cu 5.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Aș mai dori să fac un amendament la acest 

proiect de hotărâre. 

 La articolul 2, punctul a ”Obiective de investiții cofinanțate din fonduri 

nerambursabile”, punctul 5 ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 18 cu suma de 95,40 mii lei.” 

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

mulțumesc! O să supun la vot amendamentul cu aceste 3 propuneri, subpropuneri. Vă 

mulțumesc! Cine este pentru? Vă rog! ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte!” 

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

rog domnule Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Vă rog să repetați toate amendamentele în 

așa fel încât... Mă auziți?” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, încerc 

să vă aud.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Vă rog să repetați toate amendamentele în 

așa fel încât să fie auzite foarte bine și de noi care suntem pe online, că s-a intervenit, 

s-a oprit, s-a reluat ș.a.m.d.” 

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

mulțumesc! Imediat.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc! Vă rog! ” 

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

domnule Zîrnă să repetați cu atenție!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Deci, la art. 2 la proiectul de hotărâre nr. 6 

propune spre aprobare trei obiective de investiții la  art. nr. 2 lit. ... Obiective de 

investiții cofinanțate din fonduri nerambursabile,  ”Reabilitarea, modernizarea 

clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 18 cu suma de 95,40 

mii lei. 

La litera b,”Extinderea obiective de investiții finanțate din fonduri proprii. 

Extinderea cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani cu 1002,06 mii lei, iar la litera c, 

strada Panduri, cu o finanțare de 1502,15 mii lei,  iar restul  obiectivelor de investiții 

se vor discuta într-o altă ședință.” 

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

mulțumesc, domnule consilier Zîrnă. Vă rog supunem la vot amendamentul domnului. 

Cine este pentru?” 

Pe online, vă rog doamna Drumea.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru.” 

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

Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Abținere.” 

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

Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Abținere.” 

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

Mulțumesc! Doamna Marcu? Da, este ”pentru”. Domnul Mocanu?”  

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „Abținere.” 

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

Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Abținere.” 

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

Nistoroiu.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Abținere.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnul 

Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Să știți că la mine se aude foarte încet, ori se 

citește greu în sală ori se aude din cauza internetului, distorsionări din astea de sunet.” 

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

dumneavoastră s-au abținut. Vă ajut eu. Vă abțineți și dumneavoastră?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Mulțumesc! Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Mă abțin și eu.” 

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

Mulțumesc! 

Cu 11 voturi ”pentru” și 7 abțineri amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul nr. 6 în integralitatea sa. Vă rog! Cine este ”pentru”? 

O să vorbesc mai tare. În sală toată lumea este ”pentru”. O să-i iau la rând: 

Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Dumitru este ”pentru”. Domnul Gheoca?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

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

Marcu este ”pentru”, domnul Mocanu este ”pentru”, doamna Nedelcu este ”pentru”, 

domnul Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

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

Șelaru este ”pentru”. Și domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru și eu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Mulțumesc, domnule Ungureanu!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 și se aprobă  cu  

18 voturi ”pentru ” devenind hotărârea nr.42 

 

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

Dacă mai sunt alte discuții? Până trecem la Secțiunea... cred că b... dacă doamna 

Secretar vrea să intervină la Secțiunea a II-a?” 

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

„Mulțumesc frumos! La Secțiunea a II-a, potrivit art. 140 alin. (3) din Codul 

administrativ, trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că....” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „Vă rog să vorbiți aproape de microfon. 

Doamna Secretar. Se aude foarte greu la noi pe online.” 

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

„Da, domnul Șelaru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Imediat. 

Vă rog să închideți microfoanele.” 

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

„Conform prevederilor art. 140 alin (3) din Codul administrativ, trebuie să vă aduc la 

cunoștință faptul că, Hotărârile Consiliului Local nr. 36 și 37/2021 nu au fost 

contrasemnate pentru legalitate de către Secretarul General fiind întocmite în acest sens 

rapoarte privind obiecțiile de nelegalitate care au fost înaintate și prefectului județului 

Vrancea. 

Pe scurt, v-aduc la cunoștință că, Hotărârea nr. 36/2021 a fost apreciată ca fiind 

nelegală deoarece excede competențelor stabilite în sarcina Consiliului Local, așa cum 

au fost prevăzute de art. 129 alin. (1) coroborat cu alin. (2) lit. c și alin (6) din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Același 

aviz de nelegalitate a fost dat și pe Hotărâre nr. 37, care astăzi a rămas fără obiect, 

deoarece a fost revocată de dumneavoastră. Mulțumesc !” 

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

mulțumesc doamna Secretar General. Vă rog, domnule Bîrsan dacă aveți ceva de 

comentat?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș mai 

avea, scurt să nu lungim ședința, să batem și noi un record scurt. Aș avea câteva 

propuneri sau să aduc în dezbatere câteva observații ale cetățenilor. 

Domnule Primar este vorba de rondul giratoriu de pe strada Revoluţiei  pe care 

l-am mai discutat noi, ştiu că e greu de pus în practică datorită investiţiilor  viitoare 

ş.a.m.d., dar putem face un sens giratoriu din acele segmente, balize, da, că e destul de 

greu de ieşit şi ştiţi şi dumneavoastră că aţi păţit-o prin zonă pe acolo. Se iese foarte 

greu dinspre strada Revoluţiei, pe centură şi e chestie de timp  până se va întâmpla 

ceva. Haideţi să facem un sens giratoriu provizoriu  până la definitivarea investiţiei. 

De asemenea  am semnale de la cetăţeni în ceea ce priveşte parcarea din spatele 

Electrica. Datorită sensului unic de pe Peneş Curcanul  care intră în dreapta spre 

parcare, ei nu pot reveni pe Peneş Curcanul  şi dimineaţa este foarte aglomerată zona, 

nu e  normal, trebuie să iasă conform  legislaţiei rutiere, să iasă prin Piaţa Moldovei şi 

e foarte dificil. 

Eventual dacă putem pune semnul de interzis un pic mai încolo, după parcare, 

să le dăm posibilitate să iasă spre Peneş Curcanul, e mai simplu şi nu obturează şi 

aglomerează circulaţia acolo în zona Pieţei Moldovei. De asemeni în Primărie există 

la Secţia de urbanism, există acel program GIS, am mai discutat noi două cuvinte, 

fugitiv aşa, haideţi să le dăm un termen, să facem în aşa fel încât acest program să intre 

în actualitate, să fie actualizat şi conform erei digitale în care suntem, nu, domnul 

preşedinte Macovei este tătic în domeniu, certificatele de urbanism şi alte acte 

solicitate de cetăţeni să poată fi accesate online. 

Eu ştiu acest program, îl cunosc, e vechi, dar nu este actualizat şi datorită faptului 

că nu este actualizat şi cetăţenilor în certificatul de urbanism, li se bifează anumite vize 

care nu ar trebui  şi nu ar fi necesare. De asemenea am semnale despre mutarea sediului, 
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cum să-i spun, unde sunt cărţile de identitate, da, Evidenţa Populaţiei, nu găseam 

termenul, îmi cer scuze. Haideţi să, am înţeles că s-a găsit un sediu, undeva vis-à-vis 

de Banca Comercială, la un preţ foarte bun şi chiar nu mă, negociabil, nu, alături şi să 

încercăm să facem în aşa fel încât să aibă şi ei condiţii de muncă corespunzătoare, 

sediul din punctul meu de vedere este bun, nu este foarte bun, întotdeauna este loc de 

mai bine, dar ştiţi, între 2 rele alegi pe ăla mai puţin rău şi haideţi să le dăm o mână de 

ajutor să se mute repede şi să-şi reia activitatea acolo. Eu cam atâta am avut de spus şi 

vă mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă rog, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulţumesc! Haideţi să vă 

răspund pe scurt. Problema cu sensul giratoriu de la intersecţia Revoluţiei cu Calea 

Munteniei şi problema cu sensul unic pe strada Peneş Curcanul ar fi bine să le reluăm 

în discuţie, noi, miercuri, la ora 11 avem Comisia pentru Siguranţa Traficului, le punem 

în discuţie în cadrul acestei comisii şi vom avea, dacă avem şi girul comisiei, le putem 

pune în aplicare fără niciun  fel de problemă. Chiar şi dacă noi acum lucrăm la 

proiectarea tehnică pentru Resistematizarea infrastructurii rutiere pentru construirea 

sensului giratoriu, ideea e că la acel sens giratoriu, dacă nu-l facem din balize şi îl 

facem mai mic decât e, conform unui stas, s-ar putea să facem mai rău decât bine. 

Trebuie văzut totuşi, consultaţi specialiştii, sunt întru totul de acord că acolo trebuie 

făcut un sens giratoriu fără doar şi poate. Despre GIS  noi acum primim online cererile 

pentru certificatele de urbanism, dar vă spun sincer că din ce mi-au comunicat colegii 

de la urbanism, multe dintre aceste cereri vin incomplete sau vin într-o formă nu prea 

fezabilă şi da, într-adevăr pe GIS s-ar putea observa, au o legătură între ele, dar le 

lămurim şi pe astea. Iar pentru Evidenţa Populaţiei sunt perfect de acord că trebuie 

neapărat că avem somaţie, somaţii, ne-a notificat Consiliul Judeţean că trebuie să 

eliberăm acea clădire pentru că urmează să înceapă lucrări, dar pentru a face o 

închiriere, noi trebuie să avem aprobat în bugetul ca să putem proceda la achiziţia unui 

contract de închiriere, dacă acum întreb pe doamna Poieană, se poate din excedent sau 

din 1/12, putem demara o procedură de achiziţie? Vorbiţi în, vorbiţi la microfon.” 

Doamna Simona Poieană: „Ar trebui întâi estimate ce cheltuieli, ce categorii 

de cheltuieli presupun, presupune acea mutare, ca să vedem cum le fundamentăm şi le 

finanţăm, în lege spune  că pâna la aprobarea bugetului se lucrează în limita lui 1/12 

din Bugetul anului precedent cu categorii de cheltuieli, utilităţi, cele curente. Pentru 

cazuri speciale...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cum ar fi şi acesta...” 

Doamna Simona Poieană: „...şi este un caz special, se fundamentează, se 

solicită de la Finanţe aviz pentru astfel de acţiuni cu aprobarea...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...facem fundamentarea, doamna 

luaţi legătura, vă rog frumos cu domnul Ghiuţă, dacă, din câte ştiu dumnealui a mai 

luat legătura cu proprietarul spaţiului. Trebuie făcută o procedură de achiziţie, în 

primul rând, dar înainte de procedura de achiziţie trebuie să aibă aprobările de utilizare 

a sumelor. Problema, o secundă, dacă îmi permiteţi, în schimb, pe lângă acest contract 

de închiriere, va trebui să şi amenajăm, să avem câteva lucrări de amenajare şi da, vă 

rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci clădirea nu necesită lucrări majore de 

amenajare, doar o curăţenie superficială, e în stare bună, clădirea chiar e în stare bună.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă e în stare bună, cu atât mai 

bine.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Se poate face o evaluare, sigur că da.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să avem nevoie în schimb, 

domnule consilier, o să avem nevoie de reţeaua de la STS, de securitate, de realizare a 

infrastructurii....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Am înţeles, e logic...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....infrastructurii cu care dumnealor 

lucrează, pentru că ei sunt legaţi direct la bazele de date ale D.B.A.T.P-ului sau cum 

se numeşte, da, de la Bucureşti. N-am niciun fel de problemă, noi tot am căutat să 

evităm această închiriere, în ideea că poate vom găsi un spaţiu aparţinând Primăriei 

Municipiului Focşani care să nu genereze o cheltuială în plus cu chiria, dar din păcate 

nu am găsit,  ar trebui să luăm în calcul, am vorbit la un moment dat, dar pentru a 

reabilita aceste clădiri din Grădina Publică, cea etajată de lângă Monumentul 

Revoluţionarilor, din spatele bisericii, sunt necesare nişte lucrări de anvergură şi nu 

aveam timpul fizic necesar să putem să ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Discutăm...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „......parcare, era o parcare lângă 

Primărie, era un, o locaţie cât de cât Ok , dar dacă s-a găsit varianta asta şi acolo este 

o parcare, nu e foarte generoasă  şi e o problemă pentru că acolo sunt mai multe 

instituţii. Am înţeles că vis-à-vis la BCR, la etajul 2 se va muta şi Serviciul de Evidenţă 

a Paşapoartelor şi atunci se va aglomera şi mai mult zona şi punctul ăsta şi chestiunea 

asta  trebuie s-o luăm în calcul. Nu mai spun că avem acolo cele 3 unităţi de învăţământ 

UNIREA, ANGHEL SALIGNY şi GHEORGHE ASACHI. Era bun dacă găseam o, 

un spaţiu comun care să le fi dus la fel cum au fost, cum au funcţionat în acelaşi loc, 

să fi funcţionat toate cele 3 Servicii publice, Evidenţa Populaţiei, Permise şi 

Paşapoarte, Permise separat, Paşapoartele separat şi Evidenţa Populaţiei Judeţul, din 

păcate ne-a cam bulversat această începere, dar trebuie să o facem şi pe asta, pentru că 

sunt proiecte pe fonduri europene şi e păcat să le pierdem. Da, e o idee bună şi rog încă 

o dată, pe domnul Ghiuţă, luaţi legătura cu domnul Ghiuţă să facă demersurile necesare 

să vină să ne spună exact ce sume sunt şi asta înseamnă iarăşi o Hotărâre de Consiliu 

Local.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „facem pentru următoarea ședință.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La următoarea şedinţă o să avem  şi 

utilizăm, probabil din excedent. Da, mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, doamna viceprimar, vă 

rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc, domnule 

preşedinte. Înainte de şedinţa extraordinară, la Primăria Municipiului Focşani, la 

Registratură, s-a primit un document din partea Sindicatului Producătorilor din Pieţele 

Agroalimentare, Agro Propact Vrancea. Este înregistrat cu numărul 26893, cu data 

de astăzi, cum am spus şi este adresat consilierilor locali şi dumnealor ne spun aşa:  

” Subscrisa Sindicatul Producătorilor din Pieţele Agroalimentare, Agro Propact 

Vrancea, organizaţie care reprezintă legal un număr de 140 de membri, producători 

activi de legume şi fructe, din judeţul Vrancea, care îşi desfăşoară de zeci de ani 

activitatea din vânzarea produselor proprii în pieţele agroalimentare Focşani, vă 
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solicită ajutorul în rezolvarea următoarelor probleme apărute în ultima perioadă, în 

relaţia cu Administraţia Pieţelor Focşani, astfel: 

1. Eliminarea urgentă a taxei în valoare de 336 de lei/tarabă impusă de Administraţia 

Pieţelor Focşani şi solicitată în avans, reprezentând contravaloarea taxei zilnice de 

închiriere a unei tarabe per lună. Introducerea acestei taxe ar conduce la eliminarea 

producătorilor reali din piaţă şi transformarea ei în piaţă comercială gen supermarket, 

deoarece producătorul este forţat să achite lunar, în avans, taraba sau tarabele 

închiriate, pentru a nu le pierde, până la momentul ieşirii cu recolta la vânzare şi care 

vor fi folosite gratuit în această perioadă de către diverşi vânzători, care fac doar 

comerţ. Aceste costuri nu pot fi suportate de către marea majoritate a producătorilor, 

având în vedere situaţia economică actuală şi costurile mari de producţie. 

2.  Reintroducerea taxei de rezervare în valoare de 56 de lei/lună/tarabă plătită până la 

data de 31.12.2021, de către toţi producătorii care au avut şansa obţinerii a una sau 

maxim 2 tarabe pentru a avea siguranţa că au unde îşi valorifica producţia proprie 

atunci când vor ieşi cu ele la piaţă. 

3. Organizarea în cel mai scurt timp posibil a unei întâlniri cu producătorii, reprezentaţi 

de cel puţin 1 membru reprezentativ, din fiecare localitate legumicolă din judeţ, 

întâlnire la care să fie invitaţi şi reprezentanţi ai Primăriei Focşani, Administraţiei 

Pieţelor Focşani, Direcţiei Agricole Vrancea şi instituţiilor cu rol de control din Piaţă. 

Solicităm această întâlnire pentru a discuta punctual problemele ce ţin de 

respectarea Legii 145/2014 care reglementează modul de valorificare al produselor 

agricole obţinute în propria fermă de către producătorii agricoli astfel: 

- Organizarea în piaţă conform Legii 145/2014 a unui sector distinct, 

producători, delimitat şi amenajat special, evitându-se  astfel menţinerea 

haosului creat intenţionat până în acest moment în piaţă, unde marea parte a 

producătorilor  sunt intercalaţi printre comercianţi, pentru a li se folosi 

mesele rezervate în avans, în perioada cât ei nu se află la vânzare. 

- Obligaţia, un alt subpunct, obligaţia Administraţiei Pieţelor Focşani de a ne 

informa şi a ne invita la consultări ori de câte ori se iau decizii care privesc 

activitatea producătorilor în piaţă. 

- Furnizarea de informaţii cu privire la modul în care va fi reorganizată piaţa 

şi eventualele eliminări de tarabe din anumite zone. 

- Modalitatea de oprire a maşinilor, dimineaţa, în zona de aprovizionare  cu 

marfă, având în vedere că strada este foarte aglomerată şi circulată. 

- Verificarea strictă a documentelor care atestă provenienţa mărfii vândute, în 

sectorul producătorilor pentru a ne delimita de falşii producători care se 

folosesc de atestatul de producător pentru a face comerţ  sau speculă. 

Ţinând cont de urgenţa situaţiei, vă rugăm să luaţi act de cele prezentate de noi 

şi să acţionaţi în scopul identificării soluţiilor care să satisfacă solicitările noastre, 

evitând astfel un conflict între producători şi Administraţia Pieţelor Focşani.” 

Şi am zis că, i-am asigurat pe dumnealor că o să dau citire şi că Consiliul Local, 

pentru că suntem cei care decid asupra acestor activităţi, acestei activităţi a domnilor 

producători, am zis că să luăm  act şi să găsim cât mai repede soluţia, ca dumnealor, 

chiar să nu fie puşi în dificultate şi chiar să nu poată să-şi desfăşoare activitatea şi să-

şi vândă produsele, de, către practic  toţi cetăţenii Focşaniului, că una e când cumperi 
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un produs de la un producător agricol şi alta e când îl importăm de prin nu ştiu ce ţări. 

Mulţumesc frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, dacă îmi permiteţi domnule 

preşedinte. Da, mulţumesc! În acest moment, din ce cunosc eu, în piaţă există un sector 

izolat, special destinat producătorilor, cu un număr de 124 de mese şi se poate extinde 

până la 200 de mese. Aşa cum am discutat şi cu dumnealor, când au fost prezenţi aici, 

suntem deschişi dialogului, putem face modificările necesare pentru a funcţiona în cele 

mai bune condiţii, Piaţa Moldovei, vom discuta, facem o întâlnire cu dumnealor. La 

un moment dat acea taxă, dacă vă amintiţi dumneavoastră, s-a discutat mult pe 

marginea ei, a fost solicitată eliminarea taxei, de ei, acum văd că o vor reintrodusă în, 

ţinem cont şi împreună cu Consiliul de Administraţie al Pieţei şi cu conducerea Pieţei 

putem propune o modificare de Regulamentul astfel încât să fie toată lumea 

mulţumită.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da, domnule Primar, 

dumnealor spuneau că majoritatea dintre dumnealor or să iasă cât de curând în Piaţă 

cu produse, unii sunt deja prezenţi cu salata, ce a ieşit acum mai devreme şi au temerea 

ca nu cumva de mâine, că aşa li s-a transmis de la Administraţia Pieţelor să se 

introducă, să-i taxeze, da, cu acest preţ şi dumnealor au rugămintea ca până la o şedinţă 

ulterioară să nu se întâmple lucrul ăsta şi să revenim cu un proiect de hotărâre şi să 

revenim, da, la vechea taxă. Mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă mulţumesc, doamna 

viceprimar. Eu propun, poate se întâmplă deci să avem o întâlnire cu reprezentanţii şi 

lămurim până la şedinţa următoare, ce este de făcut, stabilim. Eu sunt nevoit să citesc 

puţin şi secţiunea a-2-a cât mai repede. Sunt, cu siguranţă aţi citit-o şi dumneavoastră. 

O să trec repede peste ea. 

SECȚIUNEA a II-a 

Punctul 1 este vorba de plângerea prealabilă formulată de grupul consilierilor PSD. 

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

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

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

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

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

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

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

municipiului Focșani sub nr. 22421/02.03.2021; 

 

2. Adresa Tribunalului Vrancea emisă în dosarul nr. 358/91/2021 având ca obiect 

suspendare executare act administrativ – Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 36/2021 privind stabilirea destinației birourilor situate în clădirea Primăriei 

municipiului Focșani din Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, camerele nr. 107, 

nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru organizarea cabinetelor viceprimarilor Municipiului 

Focșani în mandatul 2020-2024, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

23246/04.03.2021; 

 

3. Citația emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 269/91/2021 având ca obiect 

suspendare executare act administrativ – Hotărârea Consiliului local al municipiului 
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Focșani nr. 9/2021 privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 25235/09.03.2021; 

Lucru care de fapt s-a şi întâmplat astăzi. 

 

4. Comunicarea cererii de chemare în judecată  emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul 

nr. 380/91/2021 având ca obiect anulare act administrativ, pretenții, înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 25293/09.03.2021; 

Dacă mai sunt alte discuţii, dacă nu, în speranţa că şedinţa următoare a 

Consiliului Local se va desfăşura într-un timp atât de scurt, pe mandatul meu, deja cred 

că o să am 2 ore la dispoziţie să fac multe lucruri, am să declar această şedinţă de 

Consiliu Local închisă. Vă mulţumesc pentru prezenţă! Mulţumesc!” 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETARUL GENERAL AL 
          Liviu-George Macovei                            MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                              Marta Carmen Ghiuță 

 

 

 

 

        ÎNTOCMIT, 

 Daniela Bobeică pag. 1-7 

 Ramona Marinică pag. 7-13 

 Laura Tiron pag. 13-18 

 


