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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 16.09.2021 

 

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

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

cu participarea online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

 d-nul Adrian Imireanu – șef serviciul proiecte; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

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

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciul 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 pentru modificarea Art. 1 și Art.4 la Hotărârea Consiliului Local 

Focșani nr.8 din 4 Februarie 2021 privind aprobarea predarii catre Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Naționala de 

Investitii ”C.N.I” S.A.  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivul de investiții "Refacere infrastructura străzi, sistematizare 

verticală strada Gheorghe Doja, fundatura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada 

Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”, judetul 

Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Focșani 

pe anul 2021; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul „Etică și integritate în administrația publică locală a Municipiului 

Focșni”; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 342/26.09.2017 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico–
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economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a imobilului – Cantină 

Școală - în administrarea Colegiului Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări 

conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”, cu modificările ulterioare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

    

5. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 349/26.09.2017 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul 

„Creșterea performanței energetice a imobilului – Cantină Școală - în administrarea 

Colegiului Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării 

îmbunătățirii performanței energetice”, cu modificările ulterioare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

            

6. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public 

local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

  Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliul Local al municipiului 

Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 16.09.2021. Vă aduc la cunoștință că această 

ședință a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 782 din 10.09.2021, emisă de 

domnul Cristi Valentin Misăilă, Primarul municipiului Focșani, 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?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Costea Ionel? Domnul Costea, mă auziți?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul 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”. 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel? Nu este prezent nici în sală, nu s-a conectat nici online, o 

să revin la sfârșit. 

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 Livia Silvia Marcu „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 Nedelcu, mă auziți? O să revin, mai devreme a fost 

conectat. 

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.” 

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? O să revin, la comisii a fost.  

Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Gongu Emanuel? Probabil nu a putut astăzi, este absent. 

Domnul Nedelcu Mihai? S-a deconectat, o să vă anunț dacă se conectează din 

nou.  
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Domnul Ungureanu? S-a conectat acum, așteptăm să răspundă. Domnul 

Ungureanu, ne auziți? O să anunț pe măsură ce intră. 

Constat că în sală sunt prezenți 9 consilieri locali municipali, și 10 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.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu:„doamna secretar 9 în 

online, ați spus 10.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„a ieșit domnul Ungureanu.” 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„acum sunt 9 consilieri în sală, 9 consilieri online. Este împlinită procedura, avem 

prezență, anunțăm pe măsură ce intră câte cineva. A revenit domnul Ungureanu. 

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

26.08.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu, supun la vot 

procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toți domnii consilieri au votat „pentru”. În 

mediul online. 

Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „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 Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „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 Șelaru ?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Pentru”. 

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

Domnul consilier Ionel Costea „Pentru.” 

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

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Cu unanimitate de voturi procesul verbal  a fost aprobat. 
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Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extrordinare a Consiliului Local din 

06.09.2021. Dacă sunt discuții pe marginea acestui procesului verbal? Dacă nu sunt 

discuții, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toată lumea este 

„pentru”. 

Domnul Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „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 Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „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 Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Pentru”. 

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

Domnul consilier Ionel Costea „Pentru. Cine este PMF, vă rog?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Primăria Municipiului Focșani, noi suntem domnul Costea. 

Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„ cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Rog să consemnați că este prezent și domnul 

Nedelcu Mihai, în sală și de asemenea în mediul online a intrat domnul Ungureanu și 

a ieșit domnul Bîrsan. Sunt tot 18 voturi „pentru” că a ieșit domnul Bîrsan, a intrat 

domnul Ungureanu. Oricum noi o să corelăm numărul de voturi cu înregistrarea. 

În continuare, 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, 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. 
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Doamna președinte vă rog să preluați lucrările ședinței.” 

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

doamna secretar. Așadar bine ați venit dragi colegi la ședința extraordinară, convocată 

prin Dispoziția nr. 782/10.09.2021 și dacă îmi dați voie înainte de a supune la vot 

ordinea de zi și bineînțeles dacă mai sunt sau nu completări, aș vrea domnule Primar... 

știți că ieri s-a depus la Primăria municipiului Focșani o adresă de la ENET SA, 

compania care furnizează energia termică în orașul Focșani și vă roagă imperios și am 

vrut să aduc încă o dată la cunoștința dumneavoastră să luați în calcul cât de repede 

puteți, cel târziu mâine convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, 

pentru că dumnealor...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „asta 

vroiam să vă prezint și eu...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „asta vroiam să spun... 

că dumnealor deservesc 10.050 de apartamente, instituțiile publice însemnând școli, 

licee, grădinițe și dumnealor spun aici că vor să supuneți și să convocați Comitetul 

Local pentru Situații de Urgență și să supuneți spre analiză posibilitatea solicitării unui 

ajutor financiar de urgență din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului 

României, ajutor în valoare de 22 mii de lei și poate reușiți mâine să convocați CLSU, 

ca mai apoi CJSU...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „nu este 

obligatoriu să convoc CLSU, se poate doar printr-o simplă solicitare făcută de noi, cu 

acordul Consiliului Local, asta vroiam să vă supun dumneavoastră discuției și să vă 

propun să analizăm împreună la sfârșitul acestei ședințe, dacă sunteți de acord, să 

discutăm în primul rând această adresă a ENET-ului și ulterior dacă dumneavoastră 

decideți că se impune o solicitare în regim de urgență a unui ajutor financiar de la 

fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, o vom face fără a mai fi necesară...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „cea mai simplă 

variantă, decât să întruniți din nou Consiliul Local, este acest CLSU, ca mai apoi ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Comitetul 

Local pentru Situații de Urgență nu poate să decidă din punct de vedere a utilizării 

resurselor financiare ale municipiului. Comitetul Local pentru Situații de Urgență...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dar nu vă cere bani 

dumnevoastră, ci Guvernului domnule Primar, ajutorul de urgență...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „dacă îmi 

dați voie doamna viceprimar...” 

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

vreau să dialogăm în sensul acesta, că este o problemă stringentă.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „vă 

reamintesc că în perioada 2012-2016, am fost subprefect și am coordonat foarte mult 

timp lucrările Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și cunosc foarte bine și 

ce atribuții am în calitate de Președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

și nu se impune. Dumnealor au presupus că ar fi necesară și o convocare a Comitetului 

Local pentru Situații de Urgență. Din punctul meu de vedere nu cred că este cazul. 

Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență se face în situații în care 

există într-adevăr o situație de urgență la nivelul municipiului...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „păi este o situație de 

urgență...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „dați-mi 

voie să spun până la capăt.” 

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

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

confirmată de o anumită calamitate, de o anumită iminență a apariției unui pericol 

social, dar în același timp o notă de fundamentare transmisă cu aprobarea Consiliului 

Local către Guvernul României prin intermediul Instituției Prefectului și a Consiliului 

Județean, ca un proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din fondul de 

rezervă aflat la dispoziția Guvernului României ca ajutor pentru susținerea sistemului 

de termoficare centralizat în municipiul Focșani, este suficientă doar atât. Nu trebuie 

convocat Comitetul Local, dar asta este o altă discuție. Comitetul Local poate doar să 

ia act de situația în care e posibil să ajungem dacă nu vor avea resursele necesare și 

vroiam să vă citesc întreaga adresă, să o aduc la cunoștința tuturor consilierilor locali. 

Mă bucur că știți de ea, mă bucur că ați luat-o în considerare și asta înseamnă că suntem 

cu toții de acord că în acest moment trebuie să acordăm o prioritate zero, aș spune eu, 

pentru a găsi resursele financiare să finanțăm acest sistem de termoficare...” 

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

dați-mi voie. Este o situație urgentă pentru că dumnealor menționează în această adresă 

că începând cu data de 1 octombrie este posibil ca ENET-ul să nu mai poată funcționa 

din lipsa combustibilului, așadar ...” 

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

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...CLSU... 

Dumneavoastră îl puteți convoca mâine la prima oră, nu vă trebuie Hotărâre de 

Consiliu Local... 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Comitetul 

Local pentru Situații de Urgență nu are competență...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „a cărui președinte 

sunteți, tocmai...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „nu are 

competență, asta vreau eu să vă spun, că aici este vorba de o solicitare de resursă 

financiară de la bugetul de stat ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „păi dumnealor fac 

această solicitatre, nu noi, Consiliul Local sau dumneavoastră...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: 

„dumnealor nu știu care sunt competențele Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență.” 

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

să nu fiți răspunzător că nu faceți întocmai ce trebuie făcut ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „cred că 

Guvernul României, Cîțu, este răspunzător pentru degringolada economiei care s-a 

ajuns...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu are nicio legătură 

domnule Primar, noi vorbim de Focșani...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „o creștere 

de 4,6 nu, nu nu, toată această situație...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „noi vorbim de 

Focșani...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „toată 

această situație rezultă din cauza faptului că economia..., în economie au explodat 

prețurile la gazele naturale, la energia electrică...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar 

haideți să ne vedem de Focșani...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „...de 4,6 

ori au crescut...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...lăsați politica 

centrală să își facă alții...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „...au 

crescut prețurile la gaze și nu s-a luat nicio măsură de către Guvernul României și în 

continuare resursele financiare estimate la începutul anului în bugetului municipiului 

Focșani erau suficiente pentru a se acoperi cu subvenția, rețineți cu subvenția pe care 

noi trebuie să o suportăm din bugetul municipiului pentru a putea să susținem financiar 

această societate. În contextul actual când prețurile la gaze au crescut de 4,6 ori, de la 

86,30 lei megawatt/ora cu TVA, la un maxim ofertat de aproape 400 lei, a crescut 

prețul în acest moment la gazele naturale...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar noi 

trebuie să căutăm soluțiile, nu să ne văităm aici...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „soluțiile 

... noi am mai solicitat încă o dată în luna iunie, tot la Guvernul României tot pentru a 

se aloca sumele necesare și ni s-a răspuns foarte clar, că nu se impune să ni se aloce 

aceste sume. Vă pot prezenta adresele și răspunsurile venite de la Ministerul 

Dezvoltării, care gestionează fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului... ” 

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

Ministerul Dezvoltării dacă ne aducem aminte bine, anul trecut chiar a alocat suma de 

bani necesară pentru ENET SA Focșani, deci vă rog frumos...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „anul 

acesta am solicitat și ni s-a spus că nu se impune...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog frumos, haideți 

să nu intrăm în politica centrală, că suntem la Focșani...” 

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

nu...nu...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu vorbesc de 

ministru..., de care faceți dumeavoastră referire... și da chiar în mandatul de ministru a 

domnului Ion Ștefan au fost alocați acești bani la ENET Focșani, dar noi vorbim..., că 

este o situație stringentă pe care trebuie să o rezolvăm cu toții, noi, și în principiu 

domnul președinte, aici de față, în persoana domnului Primar, al CLSU, poate imediat 

să rezolve această problemă. Eu cred că trebuie să luați cea mai bună decizie.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „nu se 

rezolvă, nu este de competența Comitetului Local pentru Situații de Urgență să solicite 

bani de la Guvernul României. O să primim același răspuns...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...dar nu este treaba 

dumneavoastră... dacă noi, noi - ENET, vorbesc, noi - ENET pentru că este compania 

nostră, dacă noi-ENET putem să avem acești bani de la Guvernul României, de ce să 

nu facem această solicitate? Care este problema?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „dar cine  

a spus că nu face această solicitare?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „despre asta este 

vorba...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „am spus 

că nu se impune convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „asta o decideți 

dumneavoastră, pentru că sunteți președinte. Așadar asta vroiam să vă aduc încă o dată 

la cunoștință, dar mă bucur că chiar asta vroiați să dezbateți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „eu mă 

preocup îndeaproape. Eu întreb altceva în acest context, domnilor consilieri să-mi 

spuneți și mie, cum vom asigura și resursele financiare pentru Clubul Sportiv 

Municipal 2007 în contextul în care noi avem, iată nevoie de 22 milioane de lei pentru 

a asigura încălzirea populației și a apei calde, da? Iar în acest... iar în această perioadă 

vă aduc la cunoștință domnilor consilieri că s-au luat decizii la nivelul Comitetului 

Director al CSM 2007 Focșani, s-au aprobat și încheiat contracte peste limitele 

aprobate în bugetul acestui Club. Și-n acest moment suntem nevoiți să nu mai putem 

aloca sumele necesare pentru a acoperi acele contracte, repet, cecuri în alb, fără 

acoperire. Și am creat iluzii tuturor focșănenilor că vom avea bani pentru CSM.  Iată 

că, v-am spus foarte clar că vom ajunge într-o situație delicată pentru că ... aveți nevoie 

de 22 de milioane. Avem nevoie de 22 de milioane. ” 

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

Primar, nu suntem pe ordinea de zi și n-are legătură acum ce vorbiți.  Și îi dau cuvântul 

și domnului consilier Macovei.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „  Ba are 

foarte mare legătură.” 

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

că ați deschis un  subiect pe care dumnealui împreună cu domnul consilier Zîrnă îl 

stăpânesc mai bine, probabil și sunt convinsă. Mulțumesc! Vă rog, domnule consilier!” 

 Domnul consilier Liviu George Macovei: „Mulțumesc! Domnule Primar, sunt 

nevoit să vă răspund și anume: 

Dumneavoastră ați alocat la începutul anului pentru CSM Focșani o sumă de opt 

milioane două sute, sumă care nu acoperă toate contractele de la CSM Focșani în 

derulare. Suma alocată de dumneavoastră, deci în buget la începutul anului pe data de 

10 mai, de opt milioane două sute, nu acoperă, nu acopereau toate contractele în 

derulare de la CSM Focșani 2007. Vă reamintesc că, aceste contracte în derulare până 

la final de an, erau în valoare de zece milioane de lei.  

Și sunt foarte curios, cum v-ați gândit dumneavoastră când ați făcut bugetul, să 

alocați diferența de bani, fără să ne acuzați pe noi acum de situația aceasta. Mai mult, 

anul trecut, din execuția bugetară afișată pe site-ul Primăriei, s-au cheltuit zece 

milioane șapte sute lei la CSM Focșani. Ultima rectificare a bugetului pe anul 2020 a 
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CSM Focșani a fost făcută pe data de 17 decembrie, cu suma de două milioane nouă 

sute. 

Sunt foarte curios cum s-au încheiat contracte anul trecut la CSM Focșani în 

luna mai, atâta timp cât nu erau banii, deci alocați în buget încă de la începutul anului. 

Deci, haideți să discutăm și eu cred că, cu asta trebuie să închidem această discuție, 

mai ales că nu avem pe ordinea de zi, deci acest subiect și cred că trebuie să ne găsim 

într-o altă postură de a discuta acest subiect și vă reamintesc exact cum suntem în acest 

an, am fost și anul trecut, când repet, s-au alocat bani la CSM pe 17 decembrie.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „     N-am 

fost în aceeași situație financiară.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Asta-i altceva, dar nu aveți de unde 

ști ce se întâmplă până la final de an. Este posibil...” 

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

nevoie de 22 de milioane de lei.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Și poate uite  o să-i avem.” 

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

răspunsul dat de domnul ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

în data de 6 august 2021 către domnul președinte.” 

 Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule Primar, este pe trecut,  

în viitor n-aveți de unde ști ce se va întâmpla. Haideți să nu ajungem deci în situația să 

creăm o anumită stare.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Este deja 

creată de dumneavoastră pentru că le-ați dat niște iluzii jucătorilor și antrenorilor.” 

 Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule Primar, nu m-ați auzit. 

Toate contractele nu erau acoperite încă de la început de an.” 

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

puțin. Să ne înțelegem.” 

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

subiectul cu CSM, că oricum nu aveți acoperire și ați încheiat niște contracte cu o 

clauză abuzivă și...” 

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

Primar!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Așa cum ați făcut și dumneavoastră 

de 4 ani de zile și vă pot demonstra pe cifre, știți foarte bine.” 

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

făcut eu nimic.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule Primar, vă rog eu 

frumos!” 

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

contează ce..” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Mulțumesc, domnule consilier Macovei pentru precizări și cred că sunt foarte 

pertinente și foarte reale afirmațiile domnului consilier Macovei și v-aș ruga domnule 

Primar, pentru că oricum nu face obiectul ordinii de zi, CSM Focșani și știți foarte bine 

discuțiile pe care le-am avut împreună cu colegii despre CSM. Colegii au dreptate și îi 

susțin întru totul.  
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Mai mult decât atât, să nu uitați că proiecția bugetului, domnule Primar...” 

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

bine. O să vă întreb peste o lună, o să vă întreb de unde alocați sumele necesare pentru 

a plăti salariile angajaților Primăriei Municipiului Focșani.” 

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

unde? Dar sunt bani.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „De unde 

sunt bani?” 

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

Primar, bugetul, proiecția bugetului futuristică, de altfel, pe care ați făcut-o, ați avut 

prinși banii pentru salarii pentru toată lumea. Acum iar încercați să aduceți acea stare 

oamenilor?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da. Și i-

ați tăiat și i-ați trecut în Fondul de rezervă. Da. Dumneavoastră consilierii PNL-USR 

PLUS.” 

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

Primar, vă readuc aminte că nimeni nu a plecat cu banii acasă. Banii sunt în alt capitol 

bugetar, bani care există în buget prevăzuți. Deci, vă rog frumos să nu mai induceți 

această stare de tensiune asupra tuturor angajaților și asupra focșănenilor. Vă rog din 

suflet! Lucrul ăsta l-ați mai făcut.  

Haideți să trecem în ordinea... Vă rog, dragi colegi! Haideți... Domnule consilier, 

vă rog! Imediat vă dau....” 

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

consilier, dacă-mi permiteți să vă aduc la cunoștință răspunsul venit din partea 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din 6 august 2021 

referitor la adresa comună. Atenție! La adresa comună a președintelui Consiliului 

Județean Vrancea, a Instituției Prefectului Județului Vrancea și a Primăriei 

Municipiului Focșani, prin care am transmis proiectul de hotărâre a Guvernului privind 

alocarea unei sume din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2021 pentru municipiul Focșani, în vederea asigurării continuității 

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat al populației. 

În acel moment, estimam noi, pentru că acestea erau prețurile la momentul respectiv, 

de doisprezece milioane șaptezeci și cinci mii lei. N-are sens să vă citesc întreaga...dacă 

vreți. Dacă vreți, o să vă pun la dispoziție întreaga corespondență și răspunsul venit. 

Eu vă citesc doar concluziile: 

”Față de cele de mai sus, vă aducem la cunoștință că, la această dată, nu este 

oportună promovarea unui proiect de hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume 

din fondul de rezervă bugetar aflat la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat  

pe anul 2021 pentru municipiul Focșani.” 

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

Primar, asta era în august, noi suntem în septembrie, domnule Primar. Haideți să 

revenim la oile noastre. Domnule Primar, vă rog frumos!”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-a 

schimbat ceva la Guvern? Aveți acum bani la bugetul...  și nu știm noi? Am văzut ce 

s-a întâmplat. Au crescut și au explodat toate cheltuielile.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog, 

domnule consilier!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu mă pricep așa  de bine ca domniile 

voastre la finanțe. Este ușor hilar tot ceea ce se întâmplă aici din păcate. Domnule 

consilier Macovei, vreau să v-aduc aminte, apropo de treaba asta, spuneați 

dumneavoastră că până la sfârșitul anului vor fi banii pentru fotbal, pentru ce-o mai fi 

acolo, mă rog.  

Eu stau de vorbă, pentru că fac destul de mult  sport. Stau de vorbă cu mulți de 

acolo și oamenii sunt puțin cam îngrijorați, dar n-are importanță. V-aduc aminte prin 

martie, dacă nu mă înșel, martie-aprilie, să fie, că C.N.I-ul ne dădea bani pentru 

asfaltări, într-o săptămână, în 2. V-aduc aminte. Nici până acum nu ne-au dat banii.  

Acum, dumneavoastră spuneați mereu că o să fie, că o să curgă lapte și miere. 

N-au venit banii. Inclusiv domnul secretar Nicu Tănase se bătea cu pumnul în piept. 

Vin banii. 

 Da. Imediat. Numai puțin. Două secunde. ” 

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

haideți să încheiem.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Primar spune clar că nu sunt bani. 

Dumneavoastră spuneți că sunt.  

Ba da. Ați spus mai devreme că sunt bani, că până la sfârșitul anului...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Am zis că s-au alocat opt milioane 

de lei. Oricum, acești bani nu ajungeau până la final de an, indiferent dacă mai 

încheiam sau nu contracte.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Există o rectificare prin august sau ceva de 

genul. Probabil că așa s-a... ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnul Primar n-a făcut nicio 

rectificare de genul ăsta.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am explicat că nu mă pricep la chestia 

asta, dar ce constat eu, este că, la fel ca și cu străzile care nu s-au asfaltat nici acum, cu 

parcul Bălcescu care nu s-a făcut nici acum, la fel se întâmplă și cu fotbalul și cu CSM-

ul ș.a.m.d.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Diferența este că, parcul Bălcescu 

este luat din bani din credit.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Așa și? Cu ce vă deranja pe dumneavoastră 

dacă era...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Păi nu mă deranjează, dar nu știu 

de ce nu se face... tocmai de asta. Pentru că sunt alocate. Sunt alocați din 10 mai.” 

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

lucrează la parcul Bălcesu, domnilor consilieri.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Se lucrează acum? Bun. Foarte bine.” 

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

rog frumos să încheiem subiectul și să intrăm în odinea de zi.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Va fi 

finanțat nu din credit, va fi finanțat din C.N.I. și nici în momentul de față   C.N.I.-ul n-

a dat niciun leu la Focșani.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Gândiți-vă bine că vă jucați cu destinele 

unor oameni. Eu atât am vrut să vă spun. Mulțumesc!” 

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

consilier, mulțumesc! Haideți vă rog dragi colegi să trecem la ordinea de zi.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă mai fac o paranteză,     dacă-mi 

permiteți?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Din acest motiv, suma pe care noi 

am aprobat-o în Consiliul Local, respectiv două milioane jumătate către CSM Focșani 

în data de 18 august, aș vrea totuși să ajungă la CSM Focșani. Vă reamintesc că, suma 

este virată, doar un milion patru sute patruzeci.” 

 Domnul consilier Aurel Șelaru: „Haideți să trecem și la ordinea de zi. Vă rog 

frumos!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Cât este necesarul?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cât   s-a 

alocat.” 

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

milion nouă sute patru lei. S-au făcut deschideri de credite bugetare conform 

justificărilor transmise de către conducerea Clubului.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Conducerea Clubului fiind formată 

din domnul director de la Club.” 

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

care au răspuns.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Tocmai de asta... Și doamna 

contabilă de acolo...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cei care 

au solicitat.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Nu trebuie să vă adresați mie. Să-

mi puneți mie această problemă.” 

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

spus eu dumneavoastră?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Se pare că da.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Ce v-am 

cerut eu?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog să alocați toți acești bani...” 

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

alocă decât conform procedurilor legale.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Să procedăm legal. Să procedăm 

super legal.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru CSM, câți bani sunt necesari să...” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Nu este o discuție acum.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „8 milioane, 10, cât?” 

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

consilier!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi haideți să facem o hotărâre, să dăm toți 

banii și să-i administrați.” 
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Domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă reamintesc că pe data de 6 iunie, 

în Comitetul Director am votat că vom da 4 milioane de lei, în momentul când bugetul 

municipiului Focșani se va debloca. Bugetul municipiului Focșani s-a deblocat pe 27 

iulie și n-am văzut niciun proiect de hotărâre din partea domnului Primar, să facă acest 

lucru.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dar dacă tot n-ați făcut? De ce nu-l faceți?” 

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

ilegal să aloc bani din buget, din fondul de rezervă.” 

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

Primar! Domnule consilier, vă rog din suflet!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Haideți că nu intrăm în polemici. 

Vă rog frumos! Haideți să închidem.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „V-am 

spus și repet.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Nu sunt toți. Sunt banii pentru 

salarii, deci la Primărie.” 

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

salarii nu ajung banii din fondul de rezervă nici măcar pentru salarii.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Păi atunci, când i-am dus pe toți 

pentru CSM? În fondul de rezervă sunt bani pentru salarii.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „ I-ați tăiat 

pe toți, cei care ați făcut amendamente, aduceți-vă aminte ce ați făcut pe 10 mai. Ați 

ciopârțit bugetul acesta, l-ați făcut praf și nefuncțional.” 

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

domnule Primar, abțineți-vă de la comentarii!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Și ilegal.” 

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

este al dumneavoastră.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Este total 

ilegal bugetul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Auziți?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-a 

discutat altceva. Îmi pare rău! Acolo a fost vorba despre suspendare, n-a fost vorba de 

legalitate. Fac încă o dată apel către prefectul județului să-și exprime cu celeritate 

dreptul de tutelă administrativă.” 

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

Primar, nu sunteți instanță judecătorească, vă readuc aminte.” 

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

Sunt.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „O dată. 

Doi, bugetul municipiului Focșani este perfect valid. Faptul că mai departe 

împingeți...” 

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

valabil. Nu este legal.” 

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

dați voie? Deci, eu conduc ședința și vă rog frumos, nu v-ați înscris la cuvânt.” 



15 
 

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

aviz de legalitate de la Prefectură. Sunteți în eroare.” 

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

decât atât, dacă în continuare împingeți de la spate Sindicatul, pentru că deja trebuie să 

știe angajații, că în continuare Sindicatul...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamna președinte, vă rog frumos să intrați 

în ordinea de zi!” 

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

continuă în instanță cu această întâmpinare, dând în judecată Consiliul Local. Culmea! 

Cei 12 consilieri PNL-USR PLUS, în condițiile în care bugetul a fost votat de către  21 

de consilieri. 

 Și asta ce înseamnă? Că dumneavoastră îi împingeți de la spate pe sindicaliști 

să meargă în instanță. Pentru ce domnul Primar?” 

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

dreptul dumnealor. Nu pot eu să-i împing.” 

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

cât aveți un buget valid...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamna președinte, vă rog  să intrați în 

ordinea de zi!” 

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

să știe toți angajații și toți cetățenii municipiului Focșani ce faceți în subsidiar. 

Mulțumesc!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamna președinte, vă rog  să intrați în 

ordinea de zi! Nu mai bateți câmpii.” 

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

completări la ordinea de zi?  Vă rog! Dacă nu, supun la vot în integralitate ordinea de 

zi așa cum a fost propusă. Cine este pentru ordinea de zi? 

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

Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu 

Ana-Maria, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Marcu Livia Silvia. ”  

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Citiți vă rog ordinea de zi, că n-ați citit nimic. 

Ați rămas în urmă.” 

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

zi nu se citește, domnule consilier. Se presupune că ați citit-o dumneavoastră înainte 

acasă, de 3 zile de când v-a fost transmisă prin e-mail.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Vă rog să fiți atentă și să nu mai bateți câmpii 

pe lângă subiect!” 

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

vă rog! Doamna consilier Drumea! Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

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

consilier Răduță!” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Pentru, doamna!” 

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

consilier Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

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 Drumea!” 

 Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „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: „Domnule 

consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

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

consilier Șelaru! Domnule consilier Ungureanu! ” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „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: „Așadar, 

ordinea de zi a fost adoptată cu un număr de 20 de voturi ”pentru”. Așadar o să intrăm 

în ordinea de zi.” 

 

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

Art. 1 și Art.4 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 8 din 4 Februarie 2021 

privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

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

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții: "Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală strada 

Gheorghe Doja, fundatura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Plantelor, 

strada Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”, județul Vrancea -  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog! Dacă nu, supun la vot proiectul. Da, vă 

rog, doamna viceprimar Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc, doamna viceprimar! În 

ședința...” 

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

consilier, vă atrag atenția că nu v-ați înscris la cuvânt, domnule Nițu. Potoliți-vă!  Că 

este mai bine să nu aveți probleme cu tensiunea.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Nu știu de ce vă băgați în discuție. Am  

cerut dreptul la cuvânt, vă rog să mă lăsați să vorbesc!”  

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

consilier, respectați o doamnă, în primul rând. Sau două, în cazul de față. Cum doriți.” 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dragi colegi consilieri, domnule 

Primar, eu știu că atunci când se demarează o investiție, trebuie să vă bazați pe ceva, 

pe o sursă de finanțare. Eu nu știu ce v-a determinat să renunțați la lucrări și să predați 

acea lucrare la C.N.I. Știu că, atunci când ați inițiat prima hotărâre de Consiliu Local, 

ați aprobat niște indicatori tehnico-economici și sunt de acord că doar dumneavoastră 

puteți iniția acest proiect de hotărâre care conține indicatorii tehnico-economici și 

conform Codului Administrativ, așa cum ați afirmat și în ședința trecută, dar nimic nu 

vă oprește să acordați sau să vă respectați cuvântul față de consilierii cu care ați discutat 

în prealabil și care au fost de acord să participe la modificarea articolelor 1 și 4 la 

vechea hotărâre de Consiliu Local. Mă aștept totuși,  ca din toate grupurile din cadrul 

Consiliului și din partea dumneavoastră, atunci când se stabilește ceva, fiecare să se 

țină de cuvânt. 

Eu în ședința de data trecută m-am ținut de cuvânt și am votat pentru acest 

proiect, dumneavoastră domnule primar nu v-ați ținut de cuvânt să puneți ca inițiator 

pe consilierii locali cu care ați căzut de acord să faceți această modificare la hotărârea 

de consiliu local. Eu cred că interesul comun trebuie să existe și trebuie să acționăm în 

folosul cetățenilor, dacă nu vă țineți de cuvânt nu văd de ce vreți încrederea 

consilierilor locali să vă voteze un proiect sau oricare alt proiect va fi pe ordinea de zi 

că dumnevoastră nu vă respectați cuvântul dat și este valabil pentru toată lumea. 

Propun domnule primar, dragi colegi consilieri, să amânăm acest proiect de pe ordinea 

de zi pentru ședința ordinară pentru ca toată lumea să ajungă la un consens și să ne mai 

intereseze și interesul cetățenilor. Vă mulțumesc!”   

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dacă îmi 

permiteți doamna președinte, că trebuie să dau răspunsul” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, vă rog domnule...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Să înțeleg 

că interesul cetățenilor, de fapt a 9, 12 cetățeni care vremelnic sunt consilieri locali este 

să apară și ei ca musca în lapte...” 

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

rog frumos...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Pe un 

proiect de hotărâre, dați-mi voie, v-am ascultat...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Deci haideți să aveți 

un limbaj decent că sunteți într-o instituție publică.” 

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

proiect de hotărâre, pe care l-ați blocat timp de 7 luni...” 

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

domnule primar, acest proiect este blocat de dumneavoastră, care este înaintat, 

documentația este înaintată la CNI și în loc să faceţi pe bani guvernamentali acest 

proiect, dumneavoastră îl luați din creditul făcut, da? pentru a aloca acești bani în 

demararea proiectului. Așadar faceți în continuare același haos cum ați făcut cu întreg 

bugetul municipiului Focșani, se pare că până la final de an tot din cauza 

dumneavoastră...”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Îmi dați 

voie să spun și eu ideea...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „21 de consilieri nu se 

pot lupta cu dumneavoastră...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Îmi dați 

voie să îmi duc ideea până la capăt?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Atât timp cât nu...” 

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

duceți dumneavoastră propaganda .... distructiv.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Atât 

dumneavoastră...domnule primar, vă rog, puteți să părăsiți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Îmi dați 

voie să-mi duc...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dacă vorbiți decent, cu 

mare drag vă dau cuvântul.”  

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

foarte decent și la obiect.” 

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

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

mulțumesc! Dacă cunoașteți administrație doamnelor și domnilor consilieri locali, în 

februarie s-a emis o hotărâre de consiliu local la solicitarea Companiei Naționale de 

Investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 

pentru a se preda acest amplasament în vederea finanțării. Concluzia este următoarea, 

au fost transmise toate documentele, așteptam să vină domnii de la CNI să preia acest 

amplasament pe care s-au început deja lucrările pentru a se finanța. Aceeași minciună 

pe care a lansat-o fostul ministru căruia îmi este rușine să-i dau numele, al 

dezvoltării...”    

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Deci, deja întreceți 

orice măsură și atunci...”  

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

vă deranjează faptul că...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Să știți că nu vă bate 

nimeni la ușă domnule primar, dumneavoastră trebuie să bateți la ușile Ministerelor de 

resort.” 

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

spunem adevărul...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră trebuie 

să bateți la ușa Guvernului.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Am fost 

de foarte multe ori.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră trebuie 

să bateți la ușa consilierilor, la ușa focșănenilor și să rezolvați problemele că de aceea 

sunteți primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Am mers 

la ușa Guvernului și la ușa Ministerului, ..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu vă așteptați să vina 

CNI-ul la dumneavoastră, atât timp cât nu transmiteți nici acum documentațiile, 

documentațiile pe care nu le-ați transmis de un an de zile.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Aveți 

secretar.. cu nimic..n-are nicio atribuție secretarul de stat, domnul Tănase, nu a făcut 

nimic pentru noi, ce a făcut?” 

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

haideți să trecem la vot.” 

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

dumneavoastră aveți...” 

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

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „...dați-mi 

voie să spun, până la capăt.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Doamna, colega v-a 

rugat să retrageți proiectul, o faceți sau nu?” 

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

niciun proiect, eu vă rog să înțelegeți stimați focșăneni...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Bun, atunci supunem 

la vot proiectul nr. 1. Cine este ”pentru” vă rog!” 

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

secundă, dați-mi voie să spun...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu, îmi pare foarte 

rău.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „De ce nu-

mi da-ți voie?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...pentru că nu l-ați 

retras deci trebuie să trecem la procesul de vot.” 

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

că este dreptul meu, îmi încălcați un drept legal conform codului administrativ...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ați discutat deja dar ați 

adus injurii foarte... ” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Faceți un 

abuz încă o dată în funcția pe care o aveți pentru faptul că eu în calitate de iniţiator al 

acestui proiect nu am dreptul, nu-mi dați dreptul să-mi continui punctul de vedere 

asupra acestui proiect.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Un punct de vedere 

destul de...” 

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

de continuarea lucrărilor pe aceste străzi, pe aceste străzi trebuie să se înceapă cât mai 

rapid...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Prin CNI domnule 

primar, prin CNI, că ați depus documentația la CNI, domnule primar.” 

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

doamnă, sunteți în eroare totală, s-a dat programul PNI, Anghel Saligny, CNI-ul nu 

mai finanțează în acest moment niciun ban pentru refacere străzi.” 

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

Anghel Saligny știți pentru ce comunități este...?” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Sunteți 

în eroare totală, citiți măcar ce se dă de la București sau nu vă mai interesează ca nu 

semnează Orban, semnează Cîțu.” 

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

o problemă acum?” 

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

am nicio problemă, dumneavoastră aveți problema...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu vă 

mai găsiți locul la dumneavoastră în partid și faceți politica Partidului Național Liberal, 

faceți politica Partidului Național Liberal?” 

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

s-au dat banii, ați mințit focșănenii... nu ați dat niciun leu...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dragi colegi haideți să 

supunem la vot proiectul nr. 1. Cine este „pentru” în sală, vă rog?” Votați dragi colegi? 

Da sau nu?” 

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

faptul că nu sunt de acord să fiți trecuți inițiatori, nu vreți să continue lucrările la aceste 

străzi, să vă fie rușine, dumneavoastră vreți să fiți trecuți ca inițiatori în contextul în 

care ați blocat acest proiect timp de 7 luni de zile..”  

Domnul consilier Liviu George Macovei „Domnule primar...” 

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

penibili, sunteți penibili.” 

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

că trebuie să vă găsiți locul în altă parte, dar nu la primărie, scuzați-mă.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamna viceprimar supuneți la vot 

proiectul.” 

Domnul consilier Radu Nițu „...nu suntem la biserica să vă treceti...” 

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

v-ați înscris la cuvânt. Domnule Macovei? Domnule consilier Macovei, vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „..12 

consilieri să fie trecuți pe un proiect pe care l-ați blocat, să vă fie rușine să acum nu 

vreți din nou să-l votați că nu sunteți ințiatori, ăsta este adevărul.” 

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

vă pastilele că deja ați luat-o razna, vă rog frumos, luați-vă pastilele.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Domnule primar...” 

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

rog!”   

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Să-ți fie 

rușine doamna președintă că...n-am nevoie de pastile cred că dumneavoastră aveți 

nevoie de pastile din momentul în care auziți de Ion ....”  

Domnul consilier Liviu George Macovei „...hai să ne calmăm...domnule 

primar, domnule primar.” 

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

Macovei, vă rog! Domnule consilier Macovei.”   
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „N-ați dat 

niciun leu prin CNI la Focșani, o grămadă de drumuri degeaba, degeaba am făcut 

drumuri...” 

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

să vă răcoriți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „N-au avut 

nici măcar bunul simț cei de la CNI să dea ...”  

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

luați-vă tratamentul...”  

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

fac?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Domnule primar, nu cred că e 

nevoie.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...luați-vă tratamentul  

și după aceea revenim, vă rog, domnule consilier Macovei.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc doamna președinte.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule primar, domnule primar, 

domnule primar...” 

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

penibilă.” 

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

rog!”  

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

mulți focșăneni pe dumneavoastră....vă e rușine să mai iesiți pe stradă.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă domnul primar mă ascultă..să 

știți că..” 

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

domnule consilier pentru că nu aveți niciun drept, o atitudine de genul acesta ...pe 

Gheorghe Doja, spuneți-le cetățenilor de ce nu vreți să continuăm lucrările acolo, 

mergeți și spuneți-le.” 

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

Macovei.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Nu ați înțeles întrebarea, problema 

era următoarea, dacă aveți această părere puteați să ne-o spuneți și între patru ochi, de 

fapt aici e problema.”   

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

părere?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Asta că nu doriți să fim trecuți ca 

și coinițiatori pe acest proiect. Nu era nicio problemă.” 

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

este legalitatea acestei situații?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule primar am vorbit cu 10 

minute înainte de a începe Consiliul Local, ședința Consiliului Local și ne-ați spus...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Așa și v-

ați ținut de cuvânt la toate proiecte pe care le-am discutat, nu?”  
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Domnul consilier Liviu George Macovei: „Și ne-ați transmis...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Si v-ați 

ținut de cuvânt la toate proiecte pe care le-am discutat, nu?”  

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Cred că da.” 

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

aduc eu aminte.”  

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

readuc aminte dacă vorbim de legalitate, faceți plata constructorilor care au terminat 

cele 12 săli de clasă în care trebuie să se mute Liceul de arte.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-au 

făcut doamnă, s-au făcut.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Faceți plata 

constructorului de la blocul Onasis să se poată muta oamenii aceia.”   

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-a făcut, 

în termen legal se fac toate.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Vorbiți de legalitate, 

nu vă este rușine, încă o dată vă rog reveniți-vă sau dați-vă demisia.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dacă n-

aveți...asta doriți ca eu să-mi ... n-aveți atribuții și vreți să-mi luați atribuțiile?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar haideți, vă rog 

frumos dragi colegi, haideți... haideți, vă rog dragi colegi..” 

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

dau alte atribuții doamnă, în afară de lătrătoare nu vă dau altele.” 

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

frumos, haideți să supunem la vot proiectul nr. 1, nu și-a luat tratamentul domnul 

primar și de aceea are aceste reacții ca să ne înțelegem. Supun la vot proiectul nr. 1. 

Cine este „pentru” din sală, vă rog! Așa, cine se „abține”?  

Ok, așadar, în sală cei patru consilieri ai Partidului Social Democrat au votat 

„pentru”: Radu Nițu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, grupul 

consilierilor PNL-USR Plus s-a abținut: Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Marcu Livia, Zîrnă Cristian.” 

În online, vă rog! Doamna consilier Drumea? 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Abținere.” 

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

înseamnă focșaneni PNL-ul, se opun pentru orgoliile personale.” 

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

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

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

liniște pentru că domnii consilieri votează. Doamna consilier Stroie, vă rog!” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

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

Dumitru?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Abținere.” 

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

Răduță?” 
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Domnul consilier Răduță Nicolae: „Abținere.” 

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

Costea, vă rog!” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Abținere.” 

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

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Abținere.” 

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

Nistoroiu? Vă rog frumos dragi colegi, vă rog frumos că nu aud în online cum votează 

colegii, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru și nu mai spuneți că 

respectați focsănenii.” 

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

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Pentru focșăneni, nu pentru voi, 

mincinoșilor” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Evident pentru.” 

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

rog să menționați că a intrat în online și domnul consilier Gongu care...” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Care votează pentru cetățeni.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Foarte bine. Așadar cu 

12 „abțineri” și 8 „pentru”, proiectul nu a primit aviz favorabil.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Să vă fie rușine că vă bateți joc de focșăneni.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu a putut fi adoptat, 

pardon, scuzați-mă. Proiectul nr. 2.”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „asta înseamnă dezvoltarea din partea voastră, 

PNL și USR coaliție...” 

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

întrerupeți, dragi colegi să întrerupeți microfoanele pentru că nu se aude ce discută cei 

din online cu cei din sală și doar la momentul votului vă rog și dacă se înscriu la 

cuvânt.”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „ba se aude, dumneavoastră vorbiți 

permanent.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, vă rog un pic de 

liniște că doamna secretar nu poate să vă consemneze.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„12 „abțineri”  și  9 „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „8.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„9, a intrat și domnul Gongu.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „9, scuzați-mă, că a 

intrat și domnul Gongu, exact.” 

Așadar cu 12 „abțineri” a doamnelor și domnilor consilieri, Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian și 9 „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, proiectul nu a putut fi 

adoptat.” Așadar trecem la proiectul nr. 2  . 

 

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

Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții, vă rog! Da domnule consilier Zîrnă. 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Sărut-mâna, buna ziua, aș dori să fac un 

amendament și anume să scoatem după.., din proiect articolul nr. 2 aprobarea virărilor 

de credite între capitole bugetare, credite interne ale municipiului Focșani pe anul 2021 

după cum urmează, deci articolul nr. 2 am dori să-l scoatem după ordinea de zi.”    

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Acesta este 

amendamentul pe care îl propuneți.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Da.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok, mai sunt și alte 

discuții? Da.. nu mai sunt.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Să înțeleg că vreți să faceți din nou comisie?” 

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

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Pentru că este un amendament care modifică proiectul de hotărâre.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu, pur și simplu a 

adus amendament prin modificarea... vă rog, domnule Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Faptul că proiectul nr. 1 nu a fost 

votat...”  

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

Domnul consilier Liviu George Macovei: „...și este direct, în legătură cu 

proiectul nr. 2, deci are legătură, considerăm că...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Evident că nu se 

poate.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „...articolul 2 să nu mai existe în 

acest proiect, din acest motiv.” 

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

vă aduc la cunoștință că orice amendament mai ales care modifică substanțial un 

proiect de hotărâre trebuia discutat în cadrul comisie de specialitate.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu este adevărat, a fost 

trecut proiectul prin comisia de specialitate, domnule primar, vorbim de legalitate, știm 

și noi codul administrativ  ” 



25 
 

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

articolul nr. 3...m-ați lămurit de nu se poate...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Să convocați din nou comisia de buget.”  

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

haideți să nu...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Vorbeați de legalitate și de cunoașterea codului administrativ.”  

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

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„În condițiile în care solicitați ca articolul 2 să fie eliminat, articol 2 care influențează 

semnificativ și articolul 3 se impune convocarea din ...”  

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

vorba de amendament, amendamentul se face în plen.”  

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Doamna președinte vă rog frumos să o lăsați 

pe doamna secretar să vorbească.”  

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

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Da doamna președinte discutăm despre același cod administrativ...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Haideți vă rog! 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„...și despre o practică pe care la instituțiile similare din județ...”  

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

președinte, îmi asum. Așadar...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„eu v-am atras atenția.” 

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

pentru faptul că mi-ați atras atenția, știu ce este de făcut, nu este prima dată când facem 

amendament în plen la fiecare proiect de hotărâre la care se impunea.   

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Doamna președintă, doamna președintă, 

doamna președintă, doamna președintă?” 

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

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Solicit un punct de vedere al doamnei 

secretar. Mulțumesc, aștept punctul dumneaei!”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Puteți să țineți cont de 

punctul de vedere al dumneaei și să votați în consecință domnule consilier, vă readuc 

aminte. ”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Vă rog să....doamna secretar... vă rog 

...doamnă....vă rog frumos să...... ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „..așadar, cine este 

„pentru” amendamentul domnului consilier Zîrnă, vă rog? ” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „...doamnă dar lăsați-mă să vorbesc, nu vă e 

rușine, vă rog frumos să mă lăsați să iau cuvântul, da? vă rog să... 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „..în sală, cine este 

„pentru”? ok.” 
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În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Marcu Livia, Zîrnă Cristian.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „...doamna președintă?”   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...în sală se abține 

cineva? 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „...doamna președintă?”   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...este cineva 

împotrivă?” 

În sală au votat „împotrivă” următorii consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai.  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „...doamna președintă?.. vă rog încă o dată...”   

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

Domnul consilier Șelaru Aurel: „...doamna secretar...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...așadar în online, vă 

rog să întrerupeți țipetele din online, dragi colegi.”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „...sunt consilier al municipiului Focșani, da?” 

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

frumos întrerupeți...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „...să spună ce vrea la amendament că noi nu 

știm....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „..fiți atent domnule 

consilier...”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „am solicitat un punct de vedere al 

secretarului...deci încă o dată, vă repet, solicit un punct de vedere al secretarului...” 

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

țipetele din online. Colegii din departamentul tehnic, că nu se poate așa ceva.”    

Domnul consilier Șelaru Aurel: „încă o dată solicit, solicit, nu aveți voie să mă 

întrerupeți ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ce vreți să solicitați 

domnule Șelaru făceți-o în scris.”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „solicit acum în această ședință.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „v-a explicat doamna 

secretar, votați în consecință dacă doriți, da „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”, aveți 

trei opțiuni. Mulțumesc!  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „....chiar nu vă e rușine...doamnă deci încă o 

dată, solicit un punct de vedere al doamnei secretar.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar în online cine 

este „pentru” amendamentul domnului consilier Zîrnă? Doamna consilier Drumea? 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

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

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

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

Dumitru?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Răduță?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „Pentru, doamnă.” 

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

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

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

Costea, vă rog!” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Pentru.” 

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

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Abținere.” 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Eliminarea unui articol din proiectul 

de hotărâre, stimată doamnă președinte...” 

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

Iorga cum votați, vă rog, amendamentul?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Nu se cheamă amendament, e 

modificarea proiectului.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Eram la procesul de 

vot.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Sunt împotrivă.” 

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

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Rămân la solicitarea pe care am facut-o 

adineauri a doamnei secretar cu un punct de vedere. Chiar nu vă e rușine să mă 

întrerupeți tot timpul? Eu v-am lăsat să vorbiți, chiar nu vă e rușine?” 

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

exprimați votul. Nu participați la vot, să înțeleg?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Deci încă o dată, vă repet, vreau un punct de 

vedere a unei persoane avizate, chiar nu vă e rușine?”  

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Împotrivă.” 

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

Gongu?” Vă rog să-i întrerupeți microfonul. Domnul consilier Gongu?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Să vă bateți joc de focșăneni, chiar nu vă e 

rușine?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog să-i întrerupeți 

microfonul domnului Șelaru.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Nu aveți voie să-mi întrerupeți microfonul, 

încă o dată vă atrag atenția.”  

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Eu sunt împotrivă.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok, mulțumesc! 

Așadar, amendamentul domnului consilier Zîrnă a fost adoptat cu 12 voturi „pentru” a 

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

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 7 voturi „împotrivă” a 

doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, o 

„abținere” a domnului Nistoroiu Alexandru și o „neparticipare” la vot a domnului 

consilier Șelaru Aurel.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Nu-i mai spuneți amendament că nu 

este amendament.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Bine domnule 

consilier, vă mulțumesc pentru remarcă. Așadar o să trec la vot la proiectul nr. 2 în 

integralitate....vă rog domnule consilier Macovei.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi 

voie doamna președintă, dați-mi voie... este un proiect de buget în care s-a discutat, v-

am lăsat să discutați, să vă păruiți, să vă faceți că știți codul administrativ...”  

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

votat un amendament, urmează votul în integralitatea sa.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Doamna președinte lăsați-l totuși să vă 

lămurească că nu-i târziu, nu-i târziu să vă lămurească.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi 

voie să vorbesc, sunt inițiatorul proiectului și am voie să vorbesc, da? vă aduc la 

cunoștință următorul aspect, acesta nu este un amendament, cel pe care l-a formulat 

domnul consilier Zîrnă. Mai mult decât atât rămâne un articol 3 care are strânsă 

legătură cu articolul 2. 

Dacă articolul 2 nu mai are loc în acest proiect, trebuie să vă gândiţi ce facem 

cu articolul 3, da?” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Da, asta voiam să zic eu. Domnule Primar 

pot să reformulez eu deci amendamentul?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog, domnule 

consilier Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Dacă sunteţi de acord.” 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu n-am...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Sunt eu de acord.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Deci aş vrea să modificăm la articolul 2 

suma de 1.000 lei să fie transformat, 1.000.000 de lei să fie transformat în 10 lei. Vă 

rog eu frumos, cine e de acord cu amendamentul meu, da? Deci suma de 1.000.000 de 

lei vreau s-o facem 10 lei.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Bravo, bravo, domnilor consilieri iar aţi 

făcut praf bugetul. Bravo! Felicitări!” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Vă rog  haideți să supunem la vot acest...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Vă bateţi joc de cetăţeni...” 

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

rog frumos, fără injurii...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Atât merită locuitorii, 10 lei...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Vă reamintesc domnule Primar...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nevotându-se 

proiectul nr.1...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Proiectul nr.1 nu  a fost votat.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Corect. Da, poate că 

n-aţi fost în sală...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Dacă s-ar fi votat, categoric eram de acord 

şi cu acest proiect...” 

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

Domnul consilier Macovei Liviu: „Discutăm proiectul nr.1 la şedinţa ordinară, 

înainte aşa cum am discutat...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Atunci acest proiect nu-şi mai are 

rostul şi pot să-l retrag.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Eu zic să nu. Eu zic să luăm 10 lei acum...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...și cantina de la 

Gheorghe Asachi, domnule Primar...dacă e să...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „...și data viitoare modificăm 9.980.000...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...10 lei, nu avem ce face cu ei. Şi 

cum îi fundamentaţi ăia 10 lei...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Găsiţi dumneavoastră, 

domnule Primar, că vă pricepeţi la acea legalitate de care vorbeaţi...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Da, da, vă rog, staţi că nu...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Haideţi vă rog să 

încheiem cu...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „...cu cardul. Vă reamintesc că proiectul nr.1 

nu  a fost votat...” 

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

Domnul consilier Macovei Liviu: „...în strânsă  legătură cu proiectul nr.1...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dar dacă nu se citeşte 

mapa, niciodată nu...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Nu mi-am bătut joc deloc...am zis că 

discutăm la şedinţa ordinară.” 

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

să revenim pentru că deja pentru... domnule consilier înscrieţi-vă la cuvânt şi vă dau 

cuvântul cu mare drag. Domnule consilier Macovei aşadar rămâneţi cu transformarea? 

Da? Ok.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Retrag. Îl las pe domnul Primar să retragă 

proiectul, dacă doreşte.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Doamna preşedinte dacă îmi daţi 

voie...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Mie mi se pare totuşi un circ de prost 

gust. Vă rog, domnule consilier! Amendamentul, din punctul meu de vedere ar putea 

să sune altfel, se virează, se diminuează suma de 1.000.000 de lei de la Capitolul 84.07 
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şi se duce  din nou în fondul de rezervă sau la... sau în Trezorerie, de unde a fost luat, 

mă rog şi rămâne, rămâne doar suma de ...” 

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

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...Vă uitaţi la el...” 

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

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Ne uităm până la şedinţa viitoare, 

domnule Primar.” 

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

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Şi bineînţeles se abrogă articolul 3, 

dacă e să  gândim logic. Haideţi să fim puţin serioşi şi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna viceprimar, ce nu a fost 

aprobat nu poate fi abrogat, spune un principiu de drept.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Da, e normal...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, deci nu putem abroga...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „E normal. Eliminăm articolul 3, 

eliminăm Capitolul 84.07 din articolul 2. Haideţi să gândim raţional şi să mergem mai 

departe, pentru că...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Ştiţi că era odată Guvernul Zero al lui 

Cioloş. Coşmarul redevine realitate.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă simţiţi, domnule 

consilier? Vă rog, haideţi încetați...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Nu, voi sunteţi Guvernul Zero, pe bune...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu v-a dat nimeni 

cuvântul. Aţi citit mapa? Ştiţi ce aveţi pe ordinea de zi? Haideţi să...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Lasă să vină Cîţu, lasă să vină Cîţu...ce o 

să pățiți...” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Să vină Cîțu să vă ardă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu mai faceţi lucrul 

acesta, că nu vă stă bine. Da, domnule Primar, mai aveţi ceva de adăugat, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Elevii de la Colegiul Tehnic 

Gheorghe Asachi au nevoie de o cantină funcţională...” 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...şi pentru că sunt sumele alocate 

şi pentru a se finaliza dotările la această cantină, care tocmai a fost vizitată de marea 

pleiadă PNL-istă, o să dăm, o să lăsăm acest proiect, măcar poate cu acest punct veţi fi 

de acord. Mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi acest lucru s-a 

discutat un pic mai devreme, domnule primar, dacă ați fost atent.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mă gândeam că vreți să retrageți și 

acest articol...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, 

amendamentul domnului consilier Zîrnă, tocmai acest lucru  a fost vizat, ca acești bani 

pentru Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi să fie dați pentru că ceilalți nu pot fi alocați, 

pentru că proiectul nr.1 nu a fost votat. Este foarte simplu, haideți să nu...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „...articolul 2 și articolul 3...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...și până la urmă cu articolul 3 cum 

rămâne?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Așadar doamna 

secretar articolul 2 și articolul 3...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Abrogăm și articolul nr.3...” 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Repet, nu se poate abroga ceva ce 

nu s-a aprobat.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „...domnule Primar. Se elimină articolul nr. 

3...” 

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

Domnul consilier Macovei Liviu: „...cu un amendament.” 

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

haideți, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Cu 10 lei...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Păi ați spus că e prea puțin, de aia n-am 

avut deci nici rest. Domnule Nedelcu cu cea mai mare plăcere, dar n-ați avut bani, dacă 

aveați bani mărunt. Vă rog să eliminăm, propun să eliminăm articolul nr.3 din proiectul 

nr.2, doar proiectul nr.2, doar articolul nr.3. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Vă rog să vorbiți în limba română la 

microfon.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Nu mai modificăm structura...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, da, da supun la 

vot amendamentul domnului consilier Macovei, vă rog! Cine este ”pentru”?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Ce supuneți la vot că nu ați repetat și nu s-

a...absolut nimic, doamna președinte...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În sală, sunteți 

împotrivă, vă abțineți, în sală? Împotrivă, da? Împotrivă, Ok.” 

În sală au fost împotrivă următorii consilieri: Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina-

Mirela, Mocanu Georgian, Radu Nițu. 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia,Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Doamna președinte ce supuneți la vot?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În online, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Doamna președinte ce supuneți la vot?” 

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

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Pentru.” 

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

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru:  „Pentru.” 

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

Răduţă?” 
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Domnul consilier Răduţă Nicolae:  „Pentru.” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Doamna președinte ce supuneți la vot?” 

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

Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Pentru.” 

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

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Pentru.” 

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

Nistoroiu, doamnule consilier Nistoroiu? ” 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Domnule consilier Macovei sunteți amabil 

să mai repetați o dată amendamentul, vă rog frumos, că nu știu cum a rămas până la 

...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Să se elimine articolul 3 din proiectul nr.2. 

Sper să mă fi auzit, am zis destul de scurt.” 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Mă abțin.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă abțineți, Ok. 

Domnule consilier Şelaru?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Împotrivă.” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Mă abțin.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Abținere.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Așadar cu 12 voturi 

”pentru”...” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Abținere, abținere și eu.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Abținere, Ok. Așadar 

cu 12 voturi „pentru” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 

5 voturi ”împotrivă” ale doamnelor și domnilor consilieri Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel  şi 4 voturi „abţinere” ale domnilor 

consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu 

Daniel, amendamentul acesta a fost aprobat.  

Supun la vot proiectul nr.2 în integralitate, cu modificările aduse prin cele 2 

amendamente.  

Cine este ”pentru” proiectul nr.2? Toată lumea în sala de consiliu este ”pentru”. 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia,Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina-Mirela, Mocanu Georgian, Radu Nițu. 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În online, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

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

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Pentru.” 

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

Dumitru?” 

Doamna consilier Victor Dumitru:  „Pentru.” 

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

Răduţă?” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae:  „Pentru.” 

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

Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Pentru.” 

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

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Pentru.” 

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

Nistoroiu.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

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

Şelaru? Domnule consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

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

Şelaru? 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Așadar cu 21 de voturi 

”pentru” proiectul nr.2 a fost totuși adoptat cu majoritate, cu unanimitate, în 

unanimitate devenind hotărârea nr.183 

  

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

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Etică 

și integritate în administrația publică locală a Municipiului Focșni”; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este ”pentru” în sală? 

Toți colegii din sală sunt ”pentru” acest proiect.” 
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În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia,Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina-Mirela, Mocanu Georgian, Radu Nițu. 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În online, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

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

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Pentru.” 

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

Dumitru?” 

Doamna consilier Victor Dumitru:  „Pentru.” 

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

Răduţă?” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae:  „Pentru.” 

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

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Domnul 

consilier Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Pentru.” 

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

Nistoroiu.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

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

Marius Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog în sală puțină 

liniște. Mulțumesc, doamnule Iorga. Domnule consilier Şelaru? Domnule consilier 

Șelaru?” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog, doamna, 

domnule consilier Şelaru? Cu 20 de voturi, domnul consilier Șelaru vă rog să 

consemnați că nu mai este în online și cu 20 de voturi ”pentru” ale doamnelor și 

domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie 

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel  proiectul 

nr.3 a fost adoptat devenind hotărărea nr.184 
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Se prezintă punctul 4 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 342/26.09.2017 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 a imobilului – Cantină Școală - în 

administrarea Colegiului Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe 

realizării îmbunătățirii performanței energetice”, cu modificările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă sunt discuții pe 

margine acestui proiect, vă rog? Dacă nu, supun la vot  proiectul nr. 4.  Cine este 

”pentru”? Menționez că în sală toți colegii au fost ”pentru” acest proiect.” 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia,Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina-Mirela, Mocanu Georgian, Radu Nițu. 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În online, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

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

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Pentru.” 

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

Dumitru?” 

Doamna consilier Victor Dumitru:  „Pentru.” 

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

Răduţă?” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae:  „Pentru.” 

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

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Domnul 

consilier Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Pentru.” 

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

Nistoroiu.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

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

Şelaru? 

 Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Domnilor de la tehnic vă atrag atenția, să 

nu mă mai scoateți din aplicație și  să nu-mi mai  închideți microfonul...” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Vă atrag atenția, da, că nu aveți dreptul...” 
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Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

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

Şelaru cum votați pentru proiectul nr. 4.” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Vă rog să repetați, că ai dumneavoastră 

colegi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Proiectul nr.4 cum îl 

votați, domnule consilier? 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „...doamna președinte, că nu v-am auzit, 

colegii dumneavoastră m-au scos de pe online...” 

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

Șelaru votați, da, abținere sau împotrivă, vă rog?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Încă o dată vă repet...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Exercitați-vă dreptul 

la vot, dacă doriți, dacă nu, puteți să nu participați la vot, cum doriți dumneavoastră...” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „...dar nu-mi dați dumneavoastră mie 

indicații, dumneavoastră mă întrebați și atât...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Așadar menționați vă 

rog, doamna secretar, 20 de voturi ”pentru” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 1 neparticipare 

la proiectul nr. 4 a domnului consilier Șelaru Aurel.” 

Proiectul a fost adoptat devenind hotărărea nr.185 

 

Se prezintă punctul 5 de pe  ordinea de zi proiect: de hotărâre pentru 

modificarea art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 349/26.09.2017 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Creșterea 

performanței energetice a imobilului – Cantină Școală - în administrarea 

Colegiului Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării 

îmbunătățirii performanței energetice”, cu modificările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Așadar în sală dacă 

nu sunt discuții pe marginea proiectului nr.5, supun la vot proiectul. Cine este 

”pentru”? În sală toți colegii au fost ”pentru”.” 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia,Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina-Mirela, Mocanu Georgian, Radu Nițu. 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În online, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Pentru.” 

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

Dumitru?” 

Doamna consilier Victor Dumitru:  „Pentru.” 

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

Răduţă?” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae:  „Pentru.” 

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

Bîrsan, domnule consilier Bîrsan?” 

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

Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Pentru.” 

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

Nistoroiu.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

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

Șelaru?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Pentru, dar ați schimbat....” 

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

Bîrsan?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „...sau nu mai știți alfabetul?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Pentru am zis.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Pentru, mulțumesc! 

Proiectul nr. 5 a fost aprobat cu 21 de voturi.” 

Proiectul a fost adoptat devenind hotarârea nr. 186 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Pentru. M-ați auzit, doamnă?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, v-am auzit, am 

consemnat. Mulțumesc!” 

 

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

modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, 

„Asociația Metropolitan Trans”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 6, vă rog? Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este ”pentru” 

acesta? În sală toți colegii sunt de acord.” 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia,Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Nedelcu 

Mihai, Nedelcu Cristina-Mirela, Mocanu Georgian, Radu Nițu. 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În online, doamna 

consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ok, mulțumesc! 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Pentru.” 

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

Dumitru?” 

Doamna consilier Victor Dumitru:  „Pentru.” 

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

Răduţă?” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae:  „Pentru.” 

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

Bîrsan? Domnul Bîrsan nu mai este în online. Ok. Domnul consilier Costea?” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Pentru.” 

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

Nistoroiu.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

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

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

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

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel:  „Pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

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

Bîrsan? 

Domnul consilier Bîrsan Costel:  „Pentru.” 

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

Șelaru?” 

Domnul consilier Şelaru Aurel:  „Pentru. Așa v-a învățat Orban să...” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Am mai spus o dată, Pentru.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ok, mulțumesc, nu s-

a auzit. Așadar proiectul nr. 6 a fost aprobat cu 21 de voturi devenind hotarârea nr. 

187 

Ordinea de zi a fost epuizată. Așadar neavând, fiind ședință extraordinară, 

convocată cu caracter extraordinar, nu avem Secțiunea a-II-a și nici Diverse, punctul 

Diverse. O zi bună tuturor! Ne revedem la următoarea ședință!” 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERAL AL 
      Ana-Maria Dimitriu                                    MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                               Marta Carmen Ghiuță 
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