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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 16.07.2021 

 

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

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

Focșani, cu participarea online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

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

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciu investiții; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 

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

 

1.proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general 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 16.07.2021. Vă aduc la 

cunoștință că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 646 din 16.07.2021, 

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 Bîrsan mă auziți? O să revin. 

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”. 
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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 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? O sa revenim, nu a intrat nici online. 

Doamna Marcu Livia Silvia? 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 Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru? O să revin. 

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? Este în concediu, nu a intrat nici online. 

Domnul Ungureanu Daniel? Revin, poate o să intre.  

Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Bîrsan Costel mă auziți? Rog colegii de la tehnic să verifice...” 

Domnul consilier Costea Ionel  „nu are link-ul, mi-a scris mie acum. Domnul 

Bîrsan nu se poate conecta.” 



3 
 

Domnul consilier Costel Bîrsan „nu, nu am nici o problemă, eram aici se 

vedea, dar nu-mi dădea microfon.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„v-am consemnat prezent. Domnul Macovei? Nu s-a conectat, este absent. 

Doamna Marcu? Nu s-a conectat, este absentă. 

Domnul Nistoroiu? Absent. 

Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„ Constat că în sală sunt prezenți 9 consilieri locali municipali, și 8 în online, absenți 

consemnați fiind 3 domni consilieri. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

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

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

astăzi fiind însoțit 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 cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate urmează să procedați în 

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Doamna președinte de ședință vă rog să preluați lucrările ședinței.” 

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

doamna secretar! Așadar bun venit la o nouă ședință extaordinară a Consiliului Local 

convocată de Primarul municipiului Focșani, pentru astăzi la ora 14,30.  

Proiectul înscris pe ordinea de zi și singurul de altfel este proiectul de hotărâre 

privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021. Dacă sunt 

discuții vă rog?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„vă rog să consemnați că a intrat și domnul Nistoroiu online, participă la ședință.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „discuții am întrebat 

dacă sunt? 

Doamna Marcu... ok.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Bună ziua!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Bună 

ziua!” 

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

„Bună ziua! Domnul Macovei, v-am consemnat prezent și doamna Marcu de 

asemenea. Ne auziți?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da. V-aud bine. Mulțumesc!” 

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

„Așa... Este lipsă doar doamna Tătaru. Deci avem 20 de consilieri prezenți. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Așadar, și 

colegilor care au intrat în online, le reamintesc că avem un singur proiect înscris pe 
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ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2021. 

Dacă sunt discuții? Vă rog! Haideți să supunem la vot ordinea de zi în 

integralitatea ei. Cine este pentru? 

În online, domnul consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Costea!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

consilier Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

consilier Marcu! Domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

consilier Marcu! Prezent. A scris dumneaei. 

Așadar ordinea de zi a fost aprobată cu...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Și Macovei.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Scuzați-

mă! Domnule consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru și eu mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Așadar 

ordinea de zi a fost aprobată cu 20 de voturi ”pentru” . Dacă sunt discuții pe marginea 

acestui proiect înscris pe ordinea de zi? Vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc în primul rând pentru că ați fost foarte prompți și iată că, ne revedem într-

o nouă ședință. Trebuie să vă spun că am primit mai multe adrese. Avem o 

corespondență întreagă cu Electrica, cu privire la încheierea unui act adițional la 

contractul din 13 decembrie 2018, de furnizare a energiei electrice pentru toate locurile 

de consum ale municipiului Focșani, respectiv iluminat public, sedii și alte locații. 
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Noi am demarat o procedură pentru a încheia un nou contract la începutul acestui 

an. Nu s-a înscris nicio societate furnizoare de energie electrică, drept pentru care s-a 

anulat procedura. Am deschis o nouă procedură, dar între timp am avut și un act 

adițional încheiat cu Electrica valabil până la 30 iunie 2021.  

Între timp, am demarat procedura pentru a încheia un nou act adițional. Pe data 

de 29 iunie, am purtat corespondența cu Electrica, ne-au transmis actul adițional, numai 

că, în urma hotărârii instanței cu privire la suspendarea hotărârii 101 privind aprobarea 

bugetului pe anul 2021, am primit o adresă de la Finanțe în care vă citez: 

”Potrivit art. 14 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu 

modificările și completările ulterioare, hotărârea pronunțată este executorie, iar 

conform art. 14 alin. (7) :  

Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei 

forme de executare până la expirarea duratei suspendării. 

Prin urmare, începând cu data pronunțării hotărârii civile menționate mai sus, 

execuția bugetului pe anul 2021, așa cum a fost acesta aprobat prin hotărârea 101/2021 

nu se mai poate realiza. Precizăm că la data prezentă, unitatea administrativ-teritorială 

nu se află nici în situațiile prevăzute la art. 39 sau 40 din Legea finanțelor publice locale 

nr. 273/2006, care i-ar fi permis să aplice în anul financiar în curs, bugetul anului 

precedent. 

Astfel, la data prezentei, Trezoreria municipiului Focșani nu poate da curs 

operațiunilor care au ca obiect avizarea cererilor pentru deschiderea de credite bugetare 

și decontare a eventualelor documente de plată transmise de către aceasta, unitatea 

administrativ-teritorială, în limita bugetului aprobat pentru anul 2021 prin hotărârea 

Consiliului Local 101/2021, întrucât bugetul a fost suspendat de către instanță.” 

Și spune la sfârșit: 

”În contextul celor precizate mai sus, soluțiile care ar putea fi avute în vedere 

pentru finanțarea activității unității administrativ-teritoriale sunt exclusiv în sarcina 

autorităților deliberative și executive ale municipiului Focșani. 

Drept pentru care, am înștiințat  Electrica Furnizare SA despre această adresă, 

despre sentința civilă, că nu putem încheia un act adițional, întrucât ne aflam în afara 

legii.  

Mai mult decât atât, astăzi, am avut un grup de cetățeni în fața Primăriei cu 

diverse probleme, beneficiari ai indemnizațiilor pentru copii cu dizabilități sau 

persoane cu handicap sau însoțitori ai persoanelor cu handicap, care nu și-au încasat 

indemnizațiile aferente acestei luni, cu termen de plată, ieri 15 iulie. 

 Drept pentru care, doamnelor și domnilor consilieri locali am hotărât să mai 

apelez încă o dată la bunăvoința dumneavoastră ... pentru a nu lăsa aceşti focşăneni în 

foamete şi fără medicamente şi pentru a nu lăsa oraşul în beznă, drept pentru care, 

pentru a aproba acest proiect de hotărâre care are toate avizele comisiei şi care s-a mai 

discutat de nenumărate ori, eu cred că este singura soluţie pentru a ieşi din această 

situaţie şi daţi-mi voie să citesc amendamentele pe care le-am citit şi în şedinţa de ieri. 

Este obligaţia mea pe care trebuie să mi-o exercit.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi daţi voie, 

domnule Primar. O să vă opresc un pic,  amendamentele ar fi trebuit să le citiţi în 

comisia de buget...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Le-am citit...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...de ieri, nu aţi făcut-

o. Aţi citit în plenul şedinţei de ieri...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cum să nu...Cum n-am făcut-o şi 

în...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă îmi daţi voie, 

pâna la citirea amendamentelor, să vă dau şi să vă spun punctual ceea ce nu aţi făcut. 

Actul adiţional încheiat cu Electrica Furnizare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu este încheiat...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...singurul vinovat 

pentru care. Singurul vinovat în toată această problemă este chiar persoana 

dumneavoastră. Ştim foarte bine  de la conducerea acestei societăţi, că nu doriţi 

dumneavoastră să încheiaţi acest act adiţional, pe care puteţi să...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă pun la dispoziţie toate adresele 

de corespondenţă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vorbeam, dacă îmi 

daţi voie şi ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...Pe care le-am avut...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Să aveţi respectul 

dialogului, vă rog! Da, nu doriţi încheierea acestui act adiţional, tocmai pentru a miza 

şi  a juca din nou politic. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte persoanele...” 

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

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...cu care v-aţi...” 

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

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...întâlnit dimineaţa, 

după ce mă întâlniserăm deja cu dumnealor, pentru că erau în faţa primăriei...” 

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

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră aţi 

venit cu mult…târziu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Citiţi adresa de la Finanţe. Ce aţi 

înţeles, doamna?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aceşti...” 

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

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aceşti oameni...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...din această adresă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aceşti oameni care au 

probleme reale...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Habar n-aveţi.  Citiţi numai ce va 

convine dumneavoastră...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aveţi respectul 

dialogului, vă rog, mulţumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am  mare respect faţă de 

focşăneni...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aceste persoane care 

în primul rând... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...faţă de dumneavoastră care le-aţi 

adus în pragul disperării pe toţi...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „PNL în data de 18 iunie 

a deblocat situaţia Municipiului Focşani...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu a deblocat situaţia. Este un 

fals...” 

 Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Până la data de 22 

iunie când instanţa a dat o sentinţă judecătorească, aveaţi toate frâiele la îndemână, să 

cereţi angajaţilor dumneavoastră să-şi retragă acţiunea din instanţă. Lucru pe care nu 

l-aţi făcut.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu pot să fac eu aşa ceva. Încă o 

dată mă îndemnaţi, mă obligaţi sau m-aţi obligat să fac...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aşadar cât timp este 

un buget care...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...doar încălcări ale legii şi să fac 

infracţiuni...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „este un buget care a 

intrat în circuitul civil şi care...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De ce nu...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „......care şi-a produs 

efecte legale. Singurul...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu şi-a produs...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Singurul lucru pe care 

trebuie  să avem răbdare este ca recursul să se judece...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu este adevărat. Orice act 

administrativ din România poate fi abrogat. Şi Constituţia României a fost abrogată şi 

revotată.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu 

sunteţi la Parlamentul României, sunteţi la Focşani.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Recunoaşteţi că aţi greşit. Lăsaţi prostiile 

astea şi nu mai faceţi jocuri mizerabile pe care nu le înţelege nimeni.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aşteptăm ca instanţa  

să-şi spună cuvântul şi înţeleg. Este răspunderea totală a dumneavoastră...” 

Domnul consilier Radu Niţu:  „Haideţi, lăsaţi-vă de astea cu răspunderea 

totală...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...a dumneavoastră ca 

Primar al Municipiului Focşani care trebuia să semnaţi un act adiţional şi lucrul acesta 

nu l-aţi făcut. Aşadar o să trecem la momentul votului, dacă nu mai sunt alte discuţii.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Nu-i de râs, sunteţi praf...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt discuţii...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog să faceţi 

amendamentele pe care ar fi trebuit să le faceţi în comisia de buget.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna viceprimar Ana-Maria 

Dimitriu mă obligă să încalc legea.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu, sunteţi obligat de 

lege să faceţi asta...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, dumneavoastră...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar... ” 
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Domnul consilier Costea Ionel: „Dacă este stare de alertă, cum puteţi să...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „.....alături de colegii mei....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnilor....cu 

desăvârşire...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „... este stare de alertă 30 de zile...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...lucru dovedit şi în 

instanţă...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „...nu vă deconectează nimeni...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu trebuie să ne citiţi. 

Vă rog susţineţi-vă amendamentele, să trecem la procesul de vot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba da, trebuie să citesc, ca să 

înţeleagă focşănenii...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă nu citiţi 

amendamentele, dau drumul la vot. Sunt preşedinte de şedinţă!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Suspendare a executării...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dragi colegi supun la 

vot...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „...este stare de alertă 30 de zile...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Dar de ce nu vreţi domnule să afle toţi 

focşănenii care....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Cine este „pentru”? 

Cine se abţine?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Ce înseamnă prostia asta? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vreau să citesc amendamentele. 

Daţi-mi voie să citesc amendamentele!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog să le citiţi, dacă 

vreţi, deja am trecut la procesul votului. V-am dat mai devreme ocazia să citiţi 

amendamentele.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Încălcaţi orice drept...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Nu i-aţi dat nicio ocazie…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Îmi încălcaţi... cele mai mari abuzuri 

pe care le-am văzut vreodată...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dreptul meu de a reprezenta 

cetăţenii, în primul rând şi de a...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Abţinere.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ceea ce dumneavoastră faceţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Abţinere.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dumneavoastră...v-aţi propus să 

distrugeţi...” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Abţinere.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul, doamna 

consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Abţinere.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Daţi-ne şi nouă un microfon, să putem  

vorbi liber. Vă rugăm frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vreau să fac amendamentele...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna consilier 

Nedelcu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Uitaţi stimaţi cetăţeni, liberalii vor 

să distrugă oraşul...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna consilier 

Marcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Mirela:  „Pentru.” 

Doamna consilier Marcu Livia:  „Abţinere.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu mă lasă să-mi fac treaba!” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Nişte habarnişti. Stau oamenii, mor de 

foame...” 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „N-au medicamente. Nu râdeţi, că aşa este. 

Nu râdeţi!” 

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

Gongu? Domnul consilier Iorga? Domnul consilier Nistoroiu? Domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Macovei Liviu:  „Abţinere.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Şi nu mai râdeţi!” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian:  „Doamna viceprimar, vă rog frumos să 

îl...Domnul consilier....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Ce râdeţi?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian:  „Vorbiţi, vă rog să vorbiţi....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Aşadar, doamna 

secretar vă rog să consemnaţi...” 

Domnul consilier Victor Dumitru:  „Eşti penibil! Nu te vezi, uită-te în oglindă 

când pleci de acasă...Eşti penibil...” 

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

Nedelcu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Daţi-mi voie să spun, să citesc 

amendamentele şi să-mi exercit drepturile legale?  

Domnul consilier Zîrnă Cristian:  „Doamna viceprimar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Daţi-mi voie să-mi exercit dreptul 

legal de a apăra cetăţenii acestui oraş?” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Şi i-aţi apărat, s-a 

văzut. Doamna secretar vă rog să consemnaţi. Domnule consilier puteţi păstra liniştea, 

că n-aţi venit pe stadion...” 

Domnul consilier Victor Dumitru:  „Eşti penibil, asta eşti...” 

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

Domnul consilier Zîrnă Cristian:  „Doamna viceprimar vă rog să-l chemaţi la 

ordine pe domnul consilier  Nedelcu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În continuare demonstraţi că nu vă 

interesează decât interesul politic. Dacă vă durea...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Doamna secretar vă 

rog să consemnaţi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...inima de focşăneni, astăzi...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ ...vă rog să 

consemnaţi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...deblocaţi situaţia pe care voi...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „11 voturi „abţinere”...” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „...domnul Primar nu permite...energiei 

electrice...respectând legea... stare de alertă...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ ... proiectul nu a fost 

aprobat, aşadar o să  închei şedinţa de Consiliu Local de astăzi! La revedere!” 
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