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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data de 

16.06.2021 

 

     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 fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

 d-na Grosu Carmen – director executiv Direcţia economică; 

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

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

publicitate; 

 d-nul Bogdan Bratu – director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor; 

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciu investiții; 

 d-nul Adrian Imireanu – șef serviciu proiecte; 

 d-nul George Păduraru Coban –arhitect șef;  

 d-na Mihaela Lola – șef serviciu juridic, contencios; 

 d-na Diana Cotea – șef birou agricultură; 

 d-na Ionica Mandea – inspector Serviciul corp de control al primarului; 

 d-nul Traian Negulescu – director executiv Direcția Relații Interne și 

Internaționale; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Iulian Alexandru – șef serviciu impozite și taxe locale; 

 d-nul Adrian Budescu – șef serviciu resurse umane; 

 D-nul Viorel Dumitru – administrator; 

 d-nul Drilia Ionuţ – director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia; 

 d-na Isac Oana – director Serviciul Public Creşe; 

 d-nul Dochioiu Costel – director DDSP; 

 d-nul Nelu Ioniță – șef serviciu ordine publică Poliţia Locală; 

 d-na Nina Deșliu – șef birou contabilitate Poliția Locală; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

 d-na Tăbăcaru Nazarie Dana – Administraţia Pieţelor S.A; 

 d-nul Diaconu Ion – director Transport Public S.A; 

 d-na Costin Cristina – administrator special S.C ENET SA; 

 d-na Lucica Chiriac – director economic SC ENET SA; 

 d-na Aurica Enache – reprezentant ADI Salubritate; 
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 d-nul Statache Nicuşor - director PARKING Focșani S.A.; 

 d-na Mihaela Bratu – director DAS Focșani; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director CUP Salubritate SA Focșani; 

 d-nul Săndel Ghiuță – director SPCLEP Focșani; 

 d-nul Sorin Francu – director Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

1. proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: „Desființare Spații – Corp C3, Corp C6, Corp C7, Corp C8, 

Corp C9 la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” str. Alecu Sihleanu nr.6 

Focșani”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, 

nr. 9, nr. 10 și nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

51061/2018 privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul de investiții: „Creșterea 

eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a” cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea  HCL nr. 100/2020 privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul 

„Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea 

Cinematografului Balada”;     

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 39/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare – Centru 

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

Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la HCL nr. 

537/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația 

de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al HCL nr. 538/2019 privind aprobarea 

cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația 

de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din 

municipiul Focșani, etapa a III-a”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 77/2021 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei 

burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2021;       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru 

dezmembrarea terenului în suprafață totală de 10277 mp situat în Focșani, T 203, 

parcelele 11079, 11080, 11084, 11085, 11087, 11089, 11090, 11091, 11092, 11094, 

11095, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11105, 11106, 11107, 

11109, 11111, 11112, 11114, 11115, 11116 aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcției identificată cu C2 

– clădire  cantină  situată  în  str. Mărășești  nr.  76,  ce aparține  domeniului  public   

al  municipiului  Focșani,  aflată  în  administrarea  Liceului  Tehnologic            „G. 

G. Longinescu” Focșani, în vederea derulării obiectivului de investiții „Lucrări de 

reabilitare – modernizare și dotări atelier de coafură/frizerie” prin Compania 

Națională de Investiții;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

  

11. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 252 mp aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, identificat prin număr cadastral 

66507, T 167, P 8634/1, înscris în Cartea Funciară nr. 66507, în favoarea domnilor 

Chivoiu Ion și Eleonora;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 33898/31.03.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective (bloc de locuit S+P+3E+4R) cu 

spații comerciale la parter” – Focșani, strada Unirea Principatelor nr. 69, 71, număr 

cadastral 51109, 60745, pe terenul în suprafață măsurată de 1276 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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13. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 

2021;        

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 96 mp situat în municipiul Focșani, bdul. București nr. 9B, identificat 

prin număr cadastral 68766, T 203, P 11115, înscris în Cartea Funciară nr. 68766, 

aparținând domeniului public al municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii pentru implementarea 

proiectului „Arta în Spațiul Public” al municipiului Focșani privind remodelarea 

vizuală prin intervenții de expresie artistică, a unor clădiri din spațiul public al 

municipiului Focșani;  

Inițiatori, consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, 

Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian 

 

16. proiect de hotărâre privind desemnarea de Consiliul local al municipiului 

Focșani a viceprimarului – membru în Comisia municipală pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 376/2020 privind inițierea procedurilor pentru încetarea Contractului de 

delegare de gestiune a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a 

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat a municipiului Focșani nr. 

30235/28.04.2017, prin denunțare unilaterală;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea 

gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului 

Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a 

asociației;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani 

pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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 SECȚIUNEA a II-a  

1. Adresele nr. 5645/2021 și nr. 6634/2021 ale Direcției de Asistență Socială Focșani 

privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de către persoanele apte 

de muncă beneficiare de ajutor social; 

2. Adresa nr. 5261/14.05.2021 a Instituției Prefectului – județul Vrancea; 

3. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

54581/31.05.2021 împotriva HCL nr. 101/2021 și adresa nr. 54581/09.06.2021 a 

Consiliului local al municipiului Focșani; 

4. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

54631/31.05.2021 împotriva HCL nr. 99/2021; 

5. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

54635/31.05.2021 împotriva HCL nr. 100/2021; 

6. Citație, adresă și comunicare cerere chemare în judecată înregistrate la Primăria 

municipiului Focșani sub nr. 57200/07.06.2021, 57106/07.06.2021 și 

55344/02.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 886/91/2021 având 

ca obiect suspendarea HCL nr. 101/2021; 

7. Citație, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani 

sub nr. 57194/07.06.2021și nr. 56097/03.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în 

dosarul nr. 887/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 99/2021; 

8. Citație, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului Focșani 

sub nr. 57195/07.06.2021 și nr. 55431/02.06.2021 emise de Tribunalul Vrancea în 

dosarul nr. 888/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 100/2021; 

9. Comunicare cerere chemare în judecată înregistrată la Primăria municipiului 

Focșani sub nr. 56702/04.06.2021 emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 

913/91/2021 având ca obiect suspendarea HCL nr. 376/2020; 

10. Adresa, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului 

Focșani sub nr. 56062/03.06.2021 și nr. 55568/02.06.2021 emise de Tribunalul 

Vrancea în dosarul nr. 880/91/2021 având ca obiect acțiune în constatare; 

11. Adresa, cerere de chemare în judecată înregistrate la Primăria municipiului 

Focșani sub nr. 56058/03.06.2021 și nr. 54567/31.05.2021 emise de Tribunalul 

Vrancea în dosarul nr. 874/91/2021 având ca obiect litigiu funcționari publici; 

12. Adresa înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 56255/03.06.2021 

emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 882/91/2021, având ca obiect anularea 

HCL nr. 36/2021; 

 

  SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

  Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„doamna președinte putem începe?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, vă rog doamna 

secretar, dacă îmi dați voie, până a începe dumneavoastră. Bună ziua, în primul rând, 

înainte de a începe o să rog conducătorului instituției Primăriei municipiului Focșani, 

în speță pe domnul Primar, să respecte Legea nr. 54/2020 și Hotărârea de Guvern 

636/2021 care a prelungit starea de alertă. În sală trebuie să fie prezente 50 de persoane 

cu respectarea a 2 metri între ele, cu distanțarea aferentă cu mască și dovada vaccinării, 

în cazul în care ați făcut lucrul acesta, ca să putem începe ședința, dacă nu până la 
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rezolvarea situației luăm pauză câtă doriți și după aceea putem începe ședința domnule 

Primar, vă rog să luați măsurile care se impun. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vreau și 

consilierii locali să păstreze 2 m între dumnealor, vă rog.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „deci domnule Primar, 

revin, atât timp cât nu vor rămâne cele 50 de persoane sau celelalte care rămân în plus 

nu vor face dovada vaccinării ședința nu se va ține, așadar vă rog, sunteți conducătorul 

instituției direct responsabil de ceea ce se întâmplă și vă somez încă o dată să respectați 

legea cât și hotărârea de Guvern. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cerem 

dovada de vaccinare. Cine are competențe să vină să facă verificări pentru dovada de 

vaccinare, eu nu am competența asta să verific. Sunt date cu caracter personal, eu nu 

pot să verific acest lucru. Chemați, vă rog DSP-ul să facă o verificare, dacă vroiați   

într-adevăr să respectați această reglementare trebuia să țineți cont de ea, la toate 

ședințele care au avut loc, în ultimele întâlniri.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu vă mai prevalați de 

responsabilitate, cel care trebuie să țină cont sunteți chiar dumneavoastră. Sunteți 

conducătorul instituției în care ne aflăm, așadar revin ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „începem și noi ședința doamna președinte? 

Laăați prostiile acestea, începem ședința sau nu?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu v-am dat cuvântul...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu trebuie să mi-l dați ... cuvântul, nu mă 

interesează să-mi dați mie cuvântul dumneavoastră, nu aveți competența necesară.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „în calitate de președinte 

de ședință voi suna la 112, până când veți îndrepta aceste măsuri de protecție anti 

COVID...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „grupul PNL din spate de acolo aveți 2 m 

între dumneavoastră și aveți dovada vaccinării? Vă rog frumos. Dacă nu aveți dovada 

vaccinării vă rog frumos să ieșiți afară.” 

Domnul consilier Ionel Costea „da, am dovada vaccinării.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în calitate 

de președinte de ședință dumneavoastră doamna viceprimar organizați modul cum se 

ține ședința...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vreau și ceilalți să-mi arate dovada 

vaccinării, vă mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 
„dumneavoastră în calitate de președinte de ședință vă rog să-i verificați pe toți și să 

respectați dumneavoastră legea, chiar dacă eu sunt conducătorul instituției, sunt 

conducătorul Primăriei, nu a Consiliului Local, iar faceți niște confuzii foarte grave, 

între calitatea pe care o aveți dumneavoastră și calitatea pe care o am eu. 

Dumneavoastră în calitate de președinte de ședință puteți solicita...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „revin... revin, nu s-a 

început ședința domnule Primar. Revin, ședința ordinară nu a început. Dumneavoastră 

sunteți conducătorul acestei instituții, vă rog imperios să țineți cont de măsurile ce se 

impun în starea de alertă. Mulțumesc.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu „doamna viceprimar Tătaru v-ați vaccinat? 

Dacă nu v-ați vaccinat vă rog frumos să părăsiți sala. Mulțumesc..... dacă nu aveți 

dovata vaccinării sau testul PCR acum făcut, vă rog frumos să părăsiți sala de ședință 

și la fel și restul colegilor.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „prin Dispoziția 581 

această ședință este convocată de Primarul municipiului Focșani, până la îndreptarea 

situației și intrarea în normalitate cu respectarea legii, ședința nu se va ține. Așadar 

dragi colegi când o să binevoiți să luați act de lege și să țineț cont de ea, ne vom revedea 

în ședința de Consiliu Local.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „dumneavoastră faceți un abuz doamna 

președinte, să știți, faceți un abuz și nu este normal și aș vrea ca organele abilitate să ia  

măsuri împotriva dumneavoastră pentru abuzurile pe care le faceți împotriva 

cetățenilor.” 

Domnul consilier Radu Nițu „ați venit târziu, atâta lume a așteptat în sală și 

dumneavoastră ne-ați sfidat pe toți doamnă.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „domnilor consilieri cred că astăzi am 

venit să dăm drumu la salarii, a acestor angajați, nu să-i dăm afară din sală.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „atât timp cât sunteți 50 

de persoane nu este nici un pericol, cu distanțare și cu mască. Asta am spus de la 

început. Dacă suntem 50 este perfect. 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „v-am făcut 

și hatârul asta.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da doamna secretar 

putem începe.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„mulțumesc. Bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliul Local al 

municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 16.06.2021. Vă aduc la cunoștință 

că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 581 din 10.06.2021, 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? 

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? D-na Drumea? Eu o văd, este prezentă.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„revin. 

Domnul Dumitru Victor?” 
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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?” 

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?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

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”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae „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 Tătaru Alexandra „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Ungureanu Daniel? Se pare că nu a intrat. Absent. 

Domnul Zîrnă Cristian?” 
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Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„o mai întrebăm incă o dată pe doamna Drumea Alina Ramona, acum ne auziți?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„constat că în sală sunt prezenți 13 consilieri locali municipali, iar în mediul online 7, 

absent consemnat fiind domnul consilier Ungureanu Daniel. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extrordinare, convocată de îndată a 

Consiliului Local din 28.05.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal?” 

Dacă nu, supun la vot procesul verbal. Cine este „pentru”? În sală toată lumea 

este „pentru”? Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Dumitru? 

Domnul consilier Victor Dumitru „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„cu 20 voturi „pentru” procesul verbal a fost aprobat. 

Rog a se consemna în continuare 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, care v-au fost transmise prin poșta electronică, 

mai puțin proiectul nr. 19, proiectul privind aprobarea bugetului, nu are avizul 

comisiei, nu poate fi supus discuției noastre.  

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

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc doamna 

secretar! Bună ziua tuturor! Așadar cum s-a spus anterior, ședința ordinară de astăzi a 

fost convocată prin dispoziția numărul 581 și s-a convocat Consiliul Local în ședință 

ordinară. Așadar, pe ordinea de zi sunt înscrise 19 proiecte, dacă sunt discuții sau dacă 

cineva vrea să ia cuvântul pe marginea ordinii de zi. Vă rog, da domnule primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc! domnilor consilieri vă aduc la cunoștință faptul că în ședința de buget, 

de comisie de buget de ieri, proiectul înscris la punctul nr. 19, proiect de hotărâre 

privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021 nu a fost 

discutat, de fapt a fost discutat și s-a propus amânarea pentru a se discuta într-o ședință 

de comisie de buget ce trebuia să aibă loc astăzi. Astăzi nu a avut loc această ședință 

deci practic acest proiect nu are avizul comisiei de specialitate. Rog domnul președinte 

Macovei să ne expună cum vom proceda în acest caz. Dacă proiectul de hotărâre  nu a 

fost discutat, nu are nici aviz pozitiv, nici aviz negativ din partea comisiei de 

specialitate, acest proiect trebuie retras de pe ordinea de zi.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule primar, 

tocmai ce a spus doamna secretar un pic mai devreme că acest proiect numărul 19 nu 

a trecut prin comisia de specialitate așadar nu văd rostul discuției acum, pe care îl 

faceți, pe care o faceți, da? deci acest proiect practic înscris la numărul 19 pe ordinea 

de zi nu are cum să fie dezbătut astăzi, este foarte simplu.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „atunci...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier, vă 

rog!” 

Domnul consilier Liviu Macovei: „Domnule primar, vă completez, astăzi am 

întrunit ședința la 10:45 și la ședința de buget și administrație publică au fost prezenți 

doar doi oameni, Macovei Liviu și domnul Radu Nițu și n-am avut cvorumul necesar 

pentru a pune în discuție acest proiect. Vă mulțumesc!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Ok, bun, 

așadar...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar discuții pe 

ordinea de zi dacă mai sunt, vă rog!” 

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

sunt, propun în completarea ordinii de zi proiect de hotărâre privind aprobarea 

repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară din dispoziția Consiliului local, 

prevăzut în bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2021, este un proiect din 26 

mai 2021, are avizul de specialitate al comisiei de buget, nu a suferit nici o modificare, 

l-ați avut comunicat, a fost discutat în ședința din 28 mai și a fost respins, drept pentru 

care supun spre aprobare acest, supun spre introducere acest proiect de hotărâre tocmai 

pentru a veni în sprijinul dumneavoastră având în vedere faptul că acest proiect de 

discutare a bugetului municipiului Focșani nu.. n-ați vrut să-l discutăm astăzi și atunci 

vă propun o variantă alternativă care de fapt s-a și discutat în ședința comisiei de buget 

de ieri, deci cu alte cuvinte propun acest proiect pe ordinea de zi, suplimentarea ordinii 

de zi cu acest proiect prin care să alocăm din fondul de rezervă sumele necesare pentru 

a acoperi minusurile din buget pentru a face bugetul municipiului Focșani valid și 

funcțional. Vă mulțumesc!”    
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „O să vă spun și o să vă 

răspund acum nu la o întrebare că n-ați pus nici o întrebare, ci doar să aduc în spațiul 

public lămuriri cu privire la acest proiect pe care dumneavoastră vreți cu el să 

suplimentați ordinea de zi, acesta arată clar că hotărârea...”    

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „conform 

legii doamnă...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule primar, nu     

v-am întrerupt.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: 

„propunerea mea de suplimentare trebuie să o supuneți la vot.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu a spus nimeni că nu 

va fi supusă la vot, voiam doar să aduc lămuriri tuturor și să spun că acest proiect pe 

care dumneavoastră vreți să-l introduceți suplimentar pe ordinea de zi arată clar că 

hotărârea 101 adoptată de Consiliul Local Focșani, aprobată de Consiliul Local 

Focșani este în vigoare și avem un buget valid. Așadar, dragi colegi suplimentarea 

ordinii de zi cu proiectul domnului primar. 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „sunteți în 

eroare în continuare...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog cine este 

”pentru”?  ..aveți de discutat la suplimentarea ordinii de zi?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Da, haide-ți să discutăm puțin apropo de 

treaba aceasta...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie am 

supus la vot, cine este ”pentru” suplimentarea ordinii de zi? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Deci m-am înscris la cuvânt.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Sunt discuții pe 

marginea suplimentării ordinii de zi?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Da, da, nu vreți înainte de a începe ședința 

să facem cele 10 minute pentru...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier eu 

conduc ședința și v-am întrebat...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ eu întreb.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă aveți lămuriri pe 

marginea ordinii de zi.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ dumneavostră înțelegeți ce vă spun eu 

dumneavoastră sau...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Deci, dragi colegi cine 

este ”pentru„? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ ați înțeles ce-am zis sau...?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „cine se abține? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ dumneavoastră de fiecare dată vorbiți 

peste noi și nu ne putem spune punctul de vedere, nu vă este rușine puțin așa, nu vă 

este rușine doamna președinte?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „În online... doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Abținere” 



12 
 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie, 

colegii din online...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Nu vă ridicați sprîncenele că nu mă 

impresionați pe mine..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Abținere” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

consilier Dumitru?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Sunt pentru suplimentare și pentru 

rezolvarea problemelor municipiului.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Macovei am venit la ora 9:00, ați 

convocat la ora 9:00, de ce n-au venit colegii dumneavoastră?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Iorga? Vă rog frumos să păstrați liniștea în sală.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Sunt oameni care mor de foame domnilor 

și nu și-au primit salariile, nu vă e rușine așa puțin.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Nedelcu dacă 

nu vă liniștiți chem 112. Deci dacă nu vă liniștiți și nu păstrați ordinea, deci vă rog încă 

o dată imperios să faceți liniște, colegii din online votează.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ obrazului nu vă e rușine.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „pentru colegii 

dumneavoastră ar trebui să aveți o altă atitudine. Mulțumesc! Domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ domnul Macovei cu dumneavoastră 

vorbeam, nu vreți să punem încă o dată ... punctul 19 să-l discutăm.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Mă auziți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu v-am dat cuvântul 

domnule consilier Nedelcu, suntem în procedură de vot.” 

Domnul consilier Liviu Macovei: „Putem să-l supunem la vot, lucrul acesta eu 

nu pot să decid.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Nu putem să-l supunem la vot, putem să 

facem ședința de comisie acum cu acel punct și după aceea să..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Nedelcu...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Băi, ați făcut-o ca hoții, nu m-a întrebat 

nimeni pe mine dacă pot să vin la ora aia, nu mi-ați trimis nimic, eu nu am primit, îmi 

pare rău.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Nedelcu, vă rog frumos domnule consilier Macovei, suntem în procedură de vot. 

Domnule consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Nu suntem în nici o procedură de vot, nu 

recunosc procedura asta de vot.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Este problema 

dumneavoastră. Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Eu sunt pentru, pentru 

dezamorsarea situației angajaților din primărie, v-aș ruga și v-aș recomanda să votați 

acest proiect” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Am primit aseară telefon vă înjura lumea 

în Mîndrești, cică ne-a promis...au dat 300 de lei pentru gaze și nu le-ați băgat...nu vă 

este rușine domnule Bîrsan, să vă fie rușine că ați promis oamenilor că vreți să băgați 

gaze și habar n-aveți pe ce lume trăiți ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnilor consilieri, vă 

rog frumos să vă liniștiți.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamna președinte vă rog să-i chemați la 

ordine, dați-le un avertisment și să se consemneze.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Veziți de treaba ta cu prostiile, tu nici 

măcar..tu te-ai trezit și tu acum consilier din lipitori de afișe și acum ai început să chemi 

la ordin. Tu știi ce înseamnă să chemi la ordine?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

dumneavoastră v-ați trezit într-o sală de Consiliu Local și nu știți să vă comportați, din 

păcate. Deci, revin la procedura de vot. Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Mă auziți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, vă aud, vă rog!”  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Sunt pentru.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok, domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „și bineînțeles pentru dezamorsarea 

acestei situații v-aș recomanda să votăm cu toții.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Nistoroiu? Domnule consilier Răduță?” 

Domnul consilier Raduță Nicolae: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „pentru.. m-ați auzit?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, am auzit. Vă 

mulțumesc! Așadar, cu 12 voturi „pentru” această suplimentare a ordinii de zi nu a 

avut loc. 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „A intrat și domnul Ungureanu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „A scuzați-mă nu m-ați 

anunțat doamna secretar, mulțumesc!” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „Nu, nu, acum a intrat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „A deci n-a intrat mai 

devreme, mulțumesc frumos! Domnule consilier Ungureanu suntem la suplimentarea 

ordinii de zi cu un proiect al domnului primar.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „ Eu sunt pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok, mulțumesc. 

Așadar cu 12 voturi abținere...” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Așa dar doamna președinte întrebați 

pe toți consilierii, treziți-vă la realitate puțin.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „O să rog colegii din 

aparatul tehnic să oprească microfoanele colegilor...”  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Doamnă, pe mine nici măcar nu m-

ați întrebat, ce vorbiți acolo?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu domnule, trebuie să vorbească, să spună 

ce au de spus.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Trecem la proiectul 

numărul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții...” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „Mă scuzați” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog.” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „Ordinea de zi, dumneavoastră ați votat doar suplimentarea.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Doar suplimentarea, 

da, mulțumesc! Așadar, supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa mai puțin evident 

proiectul numărul 19 care nu a primit avizul...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Să-l supuneți la vot, dacă nu, noi ne ridicăm 

și plecăm, să vă fie rușine, da, să vă fie rușine.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog, vă rog, cine 

este de acord, sau nu, da? Supunem la vot ordinea de zi.” 

Domnul Nedelcu Mihai: „Ce este de acord, ce înseamnă de acord doamnă, 

habar nu aveți să vorbiți și mai sunteți președinte de ședință...de acord....nici macar nu 

cred că știți cum să scrieți!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Cine este pentru? 

Domnule Nedelcu vă atenționez încă o dată că aveți un limbaj...da? și un comportament 

nedemn pentru calitatea de consilier.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu, dumneavoastră nu știți să vorbiți, 

unu...nu știți să vorbiți, doi... vă purtați ca un dictator pe plantație.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Puteți ieși afară, puteți 

ieși afară. Așadar, ordinea de zi în integralitate, mai puțin, exact cum am spus, proiectul 

nr.19, cine este ”pentru”?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „doi...zece, probă de microfon ? Vă 

mulțumesc! Deci dumneavoastră nu știți să vorbiți, vă purtați ca un vătaf pe...cum 

spuneați domnul Bîrsan? Vătaf pe tarla, pe moșie...aha...așa... și nu este normal să nu 

băgați bugetul, sunt oameni care, sunt oameni care suferă din acest punct de vedere, 

oameni care au venit aici pentru a le da copiilor de mâncare, sunt oameni care au 

probleme reale, domnule Bîrsan...nu vă uitați la mine așa, dacă dumneavoastră sunteți 

milionar asta nu înseamnă că toată lumea e așa... da? Deci sunt oameni care efectiv....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, dumneavoastră mă 

asculați? Doamna consilier Drumea? Doamna consilier Drumea? Deci domnul 

consilier vă chem la ordin, domnule consilier...” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Nedelcu, și dumneavoastră sunteți 

milionar și nu v-ați depus declarația de avere, domnul consilier....” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, sunt, dar eu muncesc pentru treaba asta, 

eu nu pacălesc oamenii, da? Eu muncesc, nu pacălesc oamenii.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Depuneți-vă declarația de avere domnule, 

da?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „La Mîndrești... e pusă de ieri...la Mîndrești, 

300 de lei ați luat de la fiecare cetățean că o să le băgați gaze și vă opuneți și acestui 

proiect.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu, cealaltă... cealaltă domnul Nedelcu... 

vedeți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Nedelcu! 

Domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Nedelcu, noi vrem să le băgăm 

gaze, dar domnul...  dânsul spune că nu ....” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Vreți să le băgați pe dracu.... vreți să vă 

bateți joc de cetățeni, nu veți avea ședință dacă nu băgați ăsta, proiectul pe ordinea de 

zi, ca să știți.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Bîrsan! 

Domnule Bîrsan! Domnule Bîrsan... vă rog frumos. Nu-i, nu... domnul Nedelcu nu știe 

pentru ce este aici... așadar.... Doamna consilier Drumea, vă rog.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, eu știu pentru ce sunt aici, 

dumneavoastră nu știți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Doamna 

președintă, daca îmi dați voie, vă rog.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu. Eram în procedură 

de vot. Vă dau imediat cuvântul. Doamna consilier Drumea?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu e nicio procedură de vot.” 

Doamna consilier Drumea: „Am zis ”pentru”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Domnule 

consilier Dumitru...Domnule consilier Dumitru?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „E la tăiat de păduri, nu are cum să ajungă.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, vă rog... vă rog doamna președintă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Supunem la vot pentru 

aprobarea ordinii de zi.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Doamna 

presedintă, am dreptul să iau cuvântul în orice moment al ședinței, vă rog frumos.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Suntem în procedură 

de vot și după aceea aveți dreptul la cuvânt.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Retrag 

toate proiectele de pe ordinea de zi, cu excepția proiectului nr.15. Vă mulțumesc. O zi 

bună.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Să vă fie rușine, grupul ăsta... soții PNL-

USR-PLUS, să vă fie rușine. Doamna Tătaru.... să vă fie rușine doamnelor profesoare, 

să vă fie rușine stimați colegi pentru că vă bateți joc de cetățenii municipiului Focșani. 
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Domnule Bîrsan... să vă fie rușine, domnule Macovei, îmi cer scuze, sunteți prietenul 

meu, eu vă iubesc, sunteți singurul om normal de aici... restul ... și cu domnul Costea 

care imi place de el... mie de domnul Costea chiar îmi place.... să vă fie rușine.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar, dacă îmi dați 

voie....” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Sunteți rușinea orașului Focșani, sunteți 

rușinea orașului Focșani.... să vă fie rușine...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar....încă o dată.... 

Domnule consilier Nedelcu..!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Niște nesimțiti...Doamnă dragă duceți-vă 

la sediul PNL și luați-i la rost acolo.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar, domnule 

Nedelcu!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Intrați aici și făceți-le, făceți-i de râs, intrați 

și faceți-i de râs... niște nesimțiți, care nu-i interesează cetățenii municipiului Focșani. 

Să vă fie rușine stimați colegi! Să nu mai aveți curaj să veniți aici dacă nu sunteți în 

stare să le dați cetățenilor banii lor, pe care i-au muncit. Sunteți live pe facebook. 

Domnul Bîrsan, nu vă mai asociați cu otreapele astea, că nu vă face cinste. Intrați 

domnilor, intrați să vă vadă tot Focșaniul, intrați aici să vă vadă Focșaniul, să vadă 

despre ce este vorba, că nu este normal ce se întâmplă. Doamna Tătaru v-ați luat 

salariul? V-ați luat? Nu vi l-ați luat? Vreau să vă spun un lucru, cât am fost director la 

Direcția de Sănătate Publică m-am dus la ... și le-am spus celor de acolo să îmi ia mie 

salariul și să-l dea la colegii mei, la cei care muncesc... asta am făcut eu când am fost 

director la DSP. Și dumneavoastră nu sunteți în stare să luptați pentru oamenii voștri, 

de aici din instituție, tăceți din gură că nu vă bagă în seamă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier ați 

părăsit sala. Vă rog frumos să părăsiți sala! Deci domnule consilier vă rog să părăsiți 

sala!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu sunteți în stare de nimic! Ați păcălit 

focșănenii și atât. V-au votat ca proștii!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

ieșiți afară acum! Vă rog să ieșiți afară. Acum să ieșiți afară!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Tu taci din gură! Eu spun.... ieși afară tu!. 

Tu ieși afară că ești o impostoare! Ieși afară tu, nu mă da tu afară pe mine, nu ai dreptul 

să mă dai afară, ca să știi. Nu ai dreptul să mă dai afară!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ieșiți afară! Ieșiți afară 

acum ! Pentru că instigați, instigați, instigați! Acum instigați și o să răspundeți penal 

pentru lucrul acesta. Da, o să răspundeți penal pentru lucrul acesta.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru ce?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Pentru instigare.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Cine a instigat domnule? Să vină oamenii 

să vă spună păsul.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Este live. Este live. 

Este live.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, lasă să răspund eu penal.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu:  „Bună ziua!” 
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Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Eu am chemat oamenii să vă spună, ca să 

vedeți despre ce este vorba.” 

Salariați: „....... consilier PNL, în plin plen ieri, domnul consilier PNL îndeamnă 

doamna contabilă ”haideți doamnă votați”. De ce vă opuneți să faceți o ilegalitate? 

Haideți frate azi să ne apărăm noi drepturile, că trebuie să acoperim o prostie pe care 

am făcut-o și nu trebuie să facem ....” 

 „Doamna consilier, sunteți ordonator de credite, sunteți ordonator de credite, 

dați drumul la salarii, doamnă. Asumați-vă prin dispoziție, doamna consilier! Asumați-

vă prin dispoziție!” 

„Nu vă cerem altceva, decât salariile.” 

„Ce-ați promis? Ne-ați dus cu minciuna.” 

„Nu îți este rușine, că sunt cu păr alb? Nu avem salarii.” 

„Ați mințit opinia publică, tot timpul cu minciuni. Ați dat vina pe primar că nu 

poate să rezolve, când dumneavoastră nu faceți altceva decât să ne distrugeți pe toți 

din orașul ăsta. Care este sarcina dumneavoastră de consilier PNL? Să distrugeți un 

oraș? Pentru ce ați primit voturile?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Haideți să începem din nou ședința, să ne 

liniștim, să începem ședința să dăm oamenilor salariul.” 

Salariați: „Facem o ședință astăzi....” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnilor consilieri, haideți să ne revenim 

și să începem să le dăm salariile oamenilor, că nu este normal ce se întâmplă.” 

Salariați: „Am ajuns să ne rugăm să primim salariile?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu mai vorbesc domnul cu ... nu mai 

vorbesc, nu mai vorbesc cu dumneavoastră, nu mai vorbesc. Eu sunt pentru cetățenii 

orașului Focșani, da? Dacă v-a deranjat nu este niciun fel de problemă, nu mai 

vorbim... Am înțeles.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „….. i-ați 

mințit, vă bateți joc de ei.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Reveniți-vă și haideți să începem ședința.” 

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

joc de acești oameni! Vă bateți joc de niște oameni, oameni buni. I-ați mințit ieri în 

comisie….au ascultat de mine, i-ați mințit atunci.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ați retras toate 

proiectele, așadar vă rog frumos domnule primar...da? ... vă rog frumos, v-ați retras 

toate proiectele. Vă rog!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Plecați voi de aici! Plecați că sunteți niște 

impostori, niște oameni fără suflet sunteți, asta sunteți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Asta vă 

dictează Ion Ștefan? Să plec eu? Să îmi dau demisia? Niciodată nu mi-o dau. Eu țin cu 

oamenii ăștia, țin cu toți focșănenii. În patru ani de zile și-au luat salariile toți și s-au 

făcut toate activitățile. Ați venit voi acum la conducere și vă bateți joc de toată lumea. 

Asta faceți!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ați recunoscut puțin 

mai... puțin mai devreme...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul Gheoca v-ați luat salariul? V-ați 

luat, ați luat salariul domnul Gheoca, v-ați luat toți, mai puțin oamenii ăștia.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Nedelcu, 

dacă îmi dați voie, Domnule Nedelcu, ați spus că părăsiți sala. Vă rog frumos să o 

faceți! Domnul consilier! Domnule consilier! Așadar.... așadar... domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Asta înseamnă dragi cetățeni că ați votat 

fără să vă gândiți, ați votat fără să vă gândiți niște impostori, niște lipitori de afișe..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „suspend, suspend 

ședința momentan.... suspend ședința, da ? Un sfert de oră... doamna secretar ați luat 

act că am suspendat ședința 15 minute până când își termină domnul Nedelcu 

pledoaria, da? 15 minute, da ? Mulțumesc!”  

Secretarul General al Municipiului Focșani, doamna Carmen Marta 

Ghiuță: „Suspendată 15 minute.” 

Revine în sală doamna Președinte de ședință. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna secretar vă rog 

să luați act că am suspendat pentru 15 minute ședința ordinară a Consiliului Local. Au 

trecut mai mult de 15 minute cu toate evenimentele, vă atrag atenția live-ul nu a fost 

întrerupt pe perioada acestei pauze de 15 minute și vă rog să consemnați lucrul acesta, 

așadar declar ședința închisă. Mulțumesc.” 
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