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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 15.11.2021 

 

     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-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică; 

 d-na Cristina Costin – Administrator Special SC ENET SA. 

 

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

 

1. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 4 din 

Hotărârea Consiliului local Focșani nr. 293/28.10.2021 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Modernizarea 

sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani – etapa II”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului Local al Municipiului 

Focșani pe anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

  Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

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

Local al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 15.11.2021. Vă aduc la 

cunoștință că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 997 din 15.11.2021, 

emisă de Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se 

desfășoară cu participare online și fizică.  

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

care participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel? Domnul Bîrsan mă auziți? O să revin, cred că se 

conectează acum. 

Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 
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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 Dumitru Victor? Revin, cred că se conectează acum. 

Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu? Domnul Iorga mă auziți? Revin.” 

Domnul Macovei Liviu George?  

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia? Doamna Marcu mă auziți? Revin. 

Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu „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?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„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.” 
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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?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Iorga Marius? Nu ne aude, când intră în online o să anunț. 

Doamna Marcu Livia? Încă nu este în online, când intră o să anunț. 

Astfel constat că în sală sunt prezenți un număr de 6 consilieri locali municipali, 

și în mediul online 13 domni consilieri, absenți consemnați până la acest moment fiind 

domnul Iorga și doamna Marcu. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ.” 

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

impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, proiectele înscrise pe ordinea de 

astăzi fiind însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de avizele 

comisiilor de specialitate. 

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

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

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumesc doamna 

secretar general. Bună ziua tuturor, dragi colegi consilieri, stimați invitați bun venit la 

ședința extraordinară convocată de îndată prin Dispoziția Primarului 997/15.11.2021. 

Așa cum ați constatat avem 2 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Dacă sunt discuții 

pe marginea ordinii de zi, vă rog? Dacă nu sunt, supunem la vot ordinea de zi, cine este 

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

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Gheoca.” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Nedelcu „Pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel  Ungureanu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Marcu? 

Domnul consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Bîrsan?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mai există cineva...?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim doamna 

consilier Drumea. Doamna consilier Marcu? Se pare că doamna Marcu nu ne aude. Cu 

20 voturi „pentru” proiectul ordinii de zi a fost aprobat.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„19, nu este nici domnul Iorga.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ok. Nu este nici domnul 

Iorga, 19 voturi „pentru”. Proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 

 

  Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru îndreptarea 

erorii materiale strecurate în art. 4 din Hotărârea Consiliului local Focșani nr. 

293/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție: „Modernizarea sistemului de iluminat public din 

Municipiul Focșani – etapa II”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții la acest 

proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 1, cine este „pentru”? 

În sală toată lumea este „pentru”, voturi din partea domnilor și doamnelor 

consilieri Radu Nițu, Georgian Mocanu, Ana-Maria Dimitriu, Liviu George Macovei, 

Alexandra Tătaru și Cristian Zîrnă. 

În online. Domnul consilier consilier Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Gheoca.” 



5 
 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Nedelcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel  Ungureanu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Costea?” 

Domnul consilier Ionel Costea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Marcu? 

Domnul consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Bîrsan?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim domnul 

consilier Șelaru. ” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Bîrsan?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul nr. 1 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 388 

 

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

majorării 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? Da, vă rog doamna consilier viceprimar Dimitriu.” 

Doamna consilier Ana Maria Drumea „mulțumesc doamna președinte. Aș 

vrea încă o dată sa aduc în atenția focșănenilor faptul că toate vorbele aruncate în 

spațiul public cu referire la faptul că Guvernul nu va aloca banii necesari, este bine să 

se știe că toate aceste demersuri au fost făcute de aici de la Vrancea, în speță colegii, 

împreună cu colegii consilieri locali, împreună cu Prefectul Județului Vrancea a cărei 

adresă a ajuns și toate aceste doleanțe au ajuns pe masa Guvernului și iată că, așa cum 

este cazul orașului Focșani, municipiului Focșani, care a primit această sumă de bani 

ca și alte municipii reședință de județ, cât și alte orașe din țară, au primit ceea ce era 

normal să primească și toată tevatura asta, care s-a făcut în spațiul public și blamând, 

că vai ce o să facem, iată că, s-au găsit soluții de moment. Urmează în schimb, 
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focșănenii trebuie să știe că, mai departe, administrația publică locală trebuie să facă 

toate demersurile în ceea ce privește  asigurarea căldurii și a apei calde pe parcursul 

sezonului rece, până în aprilie cel târziu.  

Așadar, oricum, împreună cu reprezentanții ENET, cu care sunt făcute discuții 

tot timpul în sensul acesta, iată că, se vor găsi de fiecare dată rezolvări, dar asta 

înseamnă o comunicare foarte bună și apăsarea pedalei atunci când trebuie și în 

beneficiul focșănenilor.  

Așadar, dragi colegi, ținem aproape și în continuare va trebui să facem tot ce 

este posibil pentru a veni și alți bani dacă o să fie cazul.  

Asta voiam să aduc în atenția dumnealor și să nu mai fie îngrijorați. Copiii, 

momentan care merg la școală, au într-adevăr condițiile necesare nu ca acelea de la 

început unde știm foarte bine erau niște probleme grave, pentru faptul că, temperatura 

optimă nu era asigurată.  

Așadar, o să votăm acest proiect evident, pentru că banii au venit în urma 

eforturilor pe care le-am depus cu toții și atunci consider că nu este nimic altceva de 

făcut decât să votăm proiectul. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Din păcate, 

cu acești bani, din câte știu, nu ajung decât pentru foarte puțin timp.  Cam pentru cât 

timp, doamna Costin? Vă rog!” 

Doamna Maria-Cristina Costin, administrator special al S.C. ENET S.A. 

Focșani: „Am apăsat. Se aude acum? O să reușim să acoperim luna noiembrie.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Luna 

noiembrie. Și apoi trebuie să facem alte demersuri și alte rugăciuni către Guvern... 

Poate totuși nu ne vor lăsa în frig și vor lăsa la o parte ambițiile politice și vor ajuta 

măcar în această iarnă, până vom găsi soluții pe termen lung să scăpăm de frig. 

Așadar, supun la vot proiectul. Vă rog, doamna viceprimar!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă-mi dați voie? Cum am mai 

spus și-n alte dăți, indiferent de unde se vor lua banii, banii trebuie asigurați pentru 

acest sezon rece. Că Guvernul nu ne va mai da bani, găsim din bugetul pe care-l avem. 

Nu există nu se poate. Doar voință să găsim aceste resurse în bugetul municipiului 

Focșani și se poate rezolva. Să nu uităm că, deja la anul intrăm      într-un nou an fiscal 

și atunci lucrurile se rezolvă. Doar să fie bună voință.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Din câte știu, 

necesarul la ENET...” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ENET-ul, dacă mai vinde din 

energia electrică pe care o produce, la fel mai poate veni cu un aport de bani exact cum  

am făcut în ședința trecută. Așadar, soluții se găsesc tot timpul. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Trebuie să se 

găsească soluții că altfel nu avem încotro.. Vă rog, domnule Mocanu!” 

Domnul consilier Georgian Cristinel Mocanu: „În ciuda laudelor aduse de 

doamna viceprimar Guvernului Cîțu, din păcate, focșănenii trebuie să știe că doar 7% 

am primit din suma necesară să asigurăm căldura și apa caldă orașului Focșani. 

Mulțumesc!” 

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

cu toții că sunt insuficienți acești bani și că, necesarul pentru acoperirea acestor nevoi 

pentru sezonul rece este aproape un sfert din bugetul local. Așa că, este cale lungă până 
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la rezolvarea acestor probleme. Să sperăm că ENET-ul va fi o societate care, ori intră 

pe profit, ori se va desființa cu totul, dar în fine, acestea sunt alte discuții. Haideți să 

votăm pe repede. Vă rog, doamna viceprimar!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aș vrea să rog colegii să nu mai 

aducă panică în rândul focșănenilor, cum ați făcut și un pic mai devreme. Am 

rugămintea să fim un pic, să spunem, mai cu grijă către dumnealor, pentru că sunt 

destule lucruri care se întâmplă la nivel mondial, național și nu cred că mai este cazul 

și Consiliul Local să revină, să introducă această panică în rândul focșănenilor. Să nu 

uităm că tot ceea ce am spus că voi face, am făcut, am întreprins și iată că, poate da, 

din aproape în aproape, dar sunt probleme care se rezolvă din aproape în aproape.  

Așadar, împreună o să găsim și calea de a rezolva acest lucru până la final. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă nu mai 

sunt alte discuții? Supun la vot. Cine dorește? N-am înțeles.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Vreau să spun și eu două ... Se poate?” 

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

domnule Ungureanu! Nu prea aveți semnal.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Îi mulțumesc doamnei viceprimar Ana-

Maria că este atât de îngăduitoare pentru focșăneni, numai că, Georgian  Mocanu, 

colegul nostru a avut dreptate în ce a spus.” 

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

mulțumim, domnule consilier Ungureanu! Vă rog, domnule consilier Nițu!”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președinte, după cum înțeleg, doamna 

Dimitriu a rezolvat banii aceștia, nu Guvernul. Auziți? Haideți să nu mai facem teoria 

banilor.  

Eu, dacă aș fi primar, v-aș trimite, v-aș detașa în București să vedem câți bani 

aduceți dumneavoastră, pentru că așa să spuneți că focșănenii, că Guvernul... 

 Sunt prea puțini, dar trebuie să rezolvăm această trecere peste iarnă în condiții 

optime, da? Nu mai faceți teoria banilor că nu vă aparține nimic.” 

  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă nu mai 

sunt alte discuții, supun la vot proiectul nr. 2. Cine este pentru?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Ba mai sunt, doamna 

președinte.” 

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

domnule consilier Gheoca!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Eu n-am înțeles. Bună ziua 

tuturor! În primul rând. N-am înțeles, domnul Ungureanu traduce ce-a spus domnul 

Mocanu?  Sau n-am înțeles.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Mă bucur că a intrat în direct.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „N-am înțeles la ce vorbiți 2 

inși de o singură chestie. Am înțeles. Sunt 7 % . Se vor rezolva probabil.” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Domnule Gheoca! Este probabil o 

necesitate de  a avea un semnal mai bun. De asta nu s-a înțeles foarte bine.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Putem trece totuși la vot? Dacă nu vă 

supărați. ” 
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Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Să-și verifice semnalul. ” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Rămâneți puțin în bancă acolo că este 

mai bine.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Am înțeles. Da, domnule 

Ungureanu. Rămâneți dumneavoastră că de 4 ani nu v-am auzit.” 

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

domnule Gheoca. Punctual, aveți ceva de spus pe marginea proiectului?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Nu. Punctual pe marginea 

proiectului s-a spus ce a trebuit să se spună, haideți să trecem la vot fără alte 

comentarii.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Tu ai repetat.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Domnule Nistoroiu, vorbiți 

când vă dau eu cuvântul.” 

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

cedez dreptul la cuvânt dacă doriți să mai spuneți ceva în online. Dacă nu, dau cuvântul 

domnului consilier Macovei. Are ceva de spus.” 

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

președinte! Să știți că am în față domnule Mocanu, o situație trimisă de către Asociația 

Municipiilor din Focșani. Din România. Mă scuzați! În care necesarul estimat pentru 

trimestrul 4 și trimestrul 1 din anul 2022 este de 31 milioane de lei, dintre care s-au 

alocat în jur de 5 milioane, deci 900 de către noi, necesarul fiind de 25 de milioane. 

Până în martie inclusiv. În niciun caz nu este 7%. Este mai mult. Cu mult mai mult. 

Da. Vă mulțumesc! Asta a fost precizarea.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Aoleu! Nu cred domnul 

Macovei. Nu cred.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Haideți că 

focșănenii nu așteaptă cifre, statistici, nu așteaptă alte discuții, așteaptă să aibă căldura 

în case. Haideți să votăm proiectul nr. 2. Cine este pentru? 

În sală toată lumea este pentru.” 

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

Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu,  Dimitriu Ana-Maria.  

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

domnul Răduță? Pentru.” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Da. Pentru, doamna.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru.” 

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

Doamna consilier Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Gheoca!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nedelcu!” 

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

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

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

Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Costea! Domnul Costea, ne auziți?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pentru.” 

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

Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Șelaru! Domnule Șelaru, ne auziți?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Da. Acum v-aud. Pentru și pentru a le spune 

focșănenilor adevărul, nu gogoși și alte prostii. ” 

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

Domnule  Ungureanu! Domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul nr. 2 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 389 

 

Dacă nu mai sunt alte discuții, declar ședința închisă.” 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERAL AL 
                 Alexandra Tătaru                                   MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                  Marta-Carmen Ghiuță 

 

 

       ÎNTOCMIT, 

 Daniela Bobeică   pag. 1-5 

 Ramona Marinică pag. 5-9 

  

 

 


