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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani  

din data de 16 decembrie 2021 

 

 

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

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

cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

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

 d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciul administraţie publică locală, agricultură; 

 d-na Oana Amăriuței – șef Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate ; 

 d-na Alina Iordăchescu – șef serviciu resurse umane, managementul calității ; 

 d-nul George Păduraru Coban – șef serviciul strategie și dezvoltare urbană;  

 d-na Diana Cotea – șef birou agricultură; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compatiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-na Cătălina Bardaș – șef Serviciul impozite și taxe locale; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Public Creșe Focșani; 

 d-nul Costel Dochioiu – director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

 d-nul Vladimir Dușinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

 d-nul Ion Diaconu – director SC Transport Public SA; 

 d-nul Statache Nicuşor – director PARKING Focșani S.A; 

 d-nul Manole Merchea – director SC ENET SA. 

 

Proiectele ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani: 

 

SECȚIUNEA I 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2021, detaliată 

pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2021; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate pe anul 2021 reprezentând 

finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate cu 

personalitate juridică, din municipiul Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradului profesional a 

cincisprezece funcții publice de execuție în statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Focșani, cabinetului primarului și 

viceprimarii municipiului Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Consiliului loal al municipiului Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din anexa nr. 2 – Contract cadru, la 

HCL nr. 252/28.09.2010 privind aprobarea inființării și alegerii formei de gestiune 

a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a 

bazarurilor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Focșani în 

domeniul public al Județului Vrancea a imobilului în suprafață de 3412 mp., 

identificat prin număr cadastral 69366,  T 88, Parcela 435, înscris în Cartea Funciară 

nr. 69366, având categoria de folosință “drum exploatare”, în vederea realizării 

obiectivului de investiții “Spitalul Județean de Urgență Focșani-județul Vrancea; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor aduse anexei la  

Hotărârea Consiliului local al municiipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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10. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării 

și valorificării în condițiile legii; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

Municipiului Focşani, situat în str. Alexandru Golescu nr. 3-5, identificat prin număr 

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

domnilor Chivoiu Ion și Eleonora; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru 

locuințele din fondul locativ de stat aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani, în conformitate cu Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

   Inițiatori, consilieri locali Costea Ionel, Dumitru Victor,  

   Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela  

 

13. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 9,25 mp. (9,25 m x 1,00 m) 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 29, P 1708, către SDEE 

MUNTENIA NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, pentru amplasarea 

unei LES 0,4 Kv și FDCP-3m, în vederea realizării lucrării „Instalație de alimentare 

cu energie electrică” la imobilul situat în Focșani, str. Sublocotenent Tănăsescu 

Dumitru nr. 10, proprietatea domnului Enoiu Claudiu Daniel;    

     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 9,20 mp. (9,20 m x 1,00 m) 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 29, P 5278, către Societatea 

ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD Rețele, în vederea realizării lucrării 

„Extindere rețea și branșament gaze naturale + PRM gaze naturale” la imobilul 

proprietatea doamnei Mihăilă Daniela, situat în Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 10, 

județul Vrancea;           

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 7,50 mp. (30,00 m x 0,25 m) 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 96, P 5327, 5328, către 

SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, în vederea 

realizării lucrării „Branșament electric la obiectivul Loc de joacă” situat între 

blocurile nr. 4 și nr. 10 din str. Peneș Curcanu, aflat în administrarea Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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16. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 7,50 mp. (30,00 m x 0,25 m) 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 121, P 6305, 6306, către 

SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, în vederea 

realizării lucrării „Branșament electric la obiectivul Loc de joacă” adiacent blocului 

nr. 44 din Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu, aflat în administrarea Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publcie Focșani;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 8,00 mp. situat în Focșani, str. Vămii nr. 3, (fostă str. Mare a 

Unirii nr. 3), județul Vrancea, T 161, P 8350 înscris în CF 67392, ce aparține 

domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnii Miron Ion și Miron 

Mariana;            

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului 

real găsit la măsurătoare în suprafață de 23,00 mp. situat în Focșani, str. Frăției nr. 

2, județul Vrancea, T 120, P624, înscris în CF nr. 69374, ce aparține domeniului 

privat al Municipiului Focșani, către domnul Mavrodin Ionel;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 51,00 mp. situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 17A, județul 

Vrancea, T 88, P4979, înscris în CF nr. 54025, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către Societatea DORALGIN COM SRL;   

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind privind numirea reprezentantului Consiliului Local 

al Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la 

Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, teren intravilan agricol T23, P64/1, CAD 67523, CAD 58411  înregistrat 

în evidența fiscală pe numele Băeșu Viorica;      

     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință  pentru Consiliiul 

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

ianuarie 2022;           

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

1. adresa Instituției Prefectului nr. 13495/13496/2021 privind solicitarea de reanalizare 

a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 276/2021 privind aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani; 

 

2. Memoriul înregistrat la Primăria municipiului Focșani sub nr. 111647/11.11.2021 

privind modalitatea de soluționare amiabilă a litigiului legat de procedura de vânzare 

directă către AMM MED STAR a spațiului cu destinație de cabinet medical din str. 

Bucegi nr. 28 în temeiul OUG 124/1998 prin hotărâre de consiliu local, însoțit de 

informarea serviciului juridic, contencios nr.121910/09.12.2021; 

 

3. Plângerea prealabilă nr. 23/08.11.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani 

sub nr. 115355/19.11.2021 formulată de ROMAJUST Asociația Juriștilor Romi 

împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 233/2021; 

 

4. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 12773/03.12.2021 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 119380/03.12.2021 privind efectuarea orelor de 

muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 

pe luna noiembrie 2021; 

 

SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliul Local al municipiului Focșani, 

ședință ce se desfășoară astăzi 16.12.2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 2857 din 10.12.2021, emisă de Primarul municipiului 

Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se desfășoară cu participare fizică.  

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

care participă astăzi la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „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 consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„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?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„voi face precizarea ca doamna Stroie Mirela lipsește astăzi motivat, are un deces în 

familie. 

Astfel constat că în sală sunt prezenți 19 consilieri locali municipali, iar în 

mediul online 1, absentă consemnată fiind doamna Stroie, așa cum am mai spus. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ.” 

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

data de 25.11.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu sunt 

discuții, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? 

Toată lumea în sală este „pentru”. Vă mulțumesc! 

Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„abțineri, împotrivă, nu sunt. Cu 20 de voturi „pentru” procesul verbal  a fost aprobat. 

Vă rog să consemnați că au fost îndeplinite până la acest moment procedurile 

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

astăzi, cât și cele ce vor fi aduse în completare sunt însoțite atât de rapoartele 

compartimentelor de specialitate, cât și de avizele comisiilor de specialitate, care v-au 

fost transmise prin poșta electronică. 

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

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

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Mulțumesc doamna 

secretar general! Stimați colegi consilieri, domnule Primar, doamna city-manager, 

stimați invitați, vă spun bun găsit, la ședința ordinară convocată  prin Dispoziția nr. 

2857/10.12.2021, pentru data de 16.12.2021. 

Pe ordinea de zi sunt înscrise la Secțiunea I – 22 de proiecte la Secțiunea a II-a 

– 4 adrese, iar la Secțiunea de III-a – Diverse.  

Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi? Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

doamna președinte de ședință. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

invitați, dragi elevi, stimați invitați ai mass-media, pentru ordinea de zi de astăzi vă 

propun în completare și o să am o rugăminte la dumneavoastră dacă sunteți de acord, 

având în vedere că avem în sală și elevii care au fost aleși ca reprezentanți în Consiliul 

Local al Tinerilor să discutăm acest proiect primul pe ordinea de zi. Deci, primul 

proiect în completarea ordinii de zi de astăzi, este proiect de hotărâre privind validarea 

mandatelor consilierilor locali declarați aleși la data de 10 decembrie 2021 pentru 

Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Focșani și declararea ca legal constituit al 

acestuia. Al doilea proiect în completare privește organizarea rețelei școlare a unităților 

de învățământ preuniversitare de stat și particular din municipiul Focșani pentru anul 

școlar 2022-2023. Al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a 
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cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul, creșterea performanței energetice și 

lucrări conexe pentru Grădinița nr. 15 Focșani. Al patrulea proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul creșterea 

performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea internat a Liceului cu 

Program Sportiv. Al cincilea proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul creșterea performanței energetice și 

lucrări conexe pentru clădirea Liceu G.G. Longinescu Focșani. Al șaselea proiect de 

hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

obiectivul creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Colegiul Național 

Pedagogic Spiru Haret. Al șaptelea proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 200/30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-

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

investiției propuse a fi realizată prin proiectul creșterea performanței energetice la corp 

clădire liceu și lucrări conexe la Liceul de Artă Gheorghe Tăttărăscu Focșani. Al 

optulea proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivului creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru 

clădirea Cinematografului Balada. Al nouălea proiect de hotărârea privind punerea la 

dispoziția Companiei Naționale de Administrarea Infrastructurii Rutiere SA a terenului 

în suprafață de 295.406 mp identificat prin T 68, P347% situat în extravilanul 

municipiului Focșani, înscris în cartea funciară 65.681 UAT Focșani având categoria 

de folosință pășune în vederea realizării unei gropi de împrumut necesar construirii 

obiectivului de investiții Autostrada Buzău-Focșani. Al zecelea proiect de hotărâre 

privind aprobarea alocării sumei de 35 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2021 în vederea organizării spectacolului aniversar la trecerea dintre ani, 

Revelion 2022. Vă mulțumesc.” 

  Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim și noi, propun 

la vot suplimentarea ordinii de zi, cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

Domnule consilier Gongu?” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ cu 20 voturi „pentru” 

suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot întregul proiect al ordinii de 

zi, cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. Domnule consilier Gongu? 

Vă rog ridicați mâna dacă mă auziți.” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumesc, cu 20 voturi 

„pentru” proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 

 Dacă sunteți de acord cu trecerea proiectului privind mandatarea, privind 

validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul Local al 

Tinerilor, îi dau citire.” 

 

  Se prezintă proiectul nr. 1 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la data de 10 

decembrie 2021 pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Focșani și 

declararea ca legal constituit al acestuia. 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu, îi felicit pe tinerii consilieri și îi invit în față să 

depună jurământul, vă mulțumesc. Domnule Primar dacă doriți să veniți în față. 

 Dragi tineri eu voi da citire jurământului, iar atunci când vă veți auzi numele, 

spuneți doar jur. Mandatul dumneavoastră este pentru 2 ani. După această sesiune, veți 

merge într-o altă încăpere, unde vă veți alege Primarul, Viceprimarul și Secretarul 

General. Domnule Primar dacă doriți să le spuneți câteva cuvinte dumnealor... 

 Dau citire jurământului: „Subsemnatul, membru în cadrul Consiliului Local al 

Tinerilor în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Local al Tinerilor depun în fața Consiliului Local al 

municipiului Focșani următorul jurământ: Jur să respect Constituția și legile țării și să 

fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele tinerilor 

municipiului Focșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. La auzul numelui dumneavoastră 

spuneți doar jur, Ghiniță Ana, Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” 

 Ghiniță Ana „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Călipar Serena Colegiul 

Național „Alexandru Ioan Cuza”.” 

 Călipar Serena „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Apostolie Ioana Colegiul 

Național “Unirea“.” 

 Apostolie Ioana „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Bușilă Bianca Colegiul 

Național “Unirea“.” 

 Bușilă Bianca „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Ene Cătălina Georgiana 

Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu”.” 

 Ene Cătălina Georgiana „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Niculae Iolanda Daniela 

Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu”.” 

 Niculae Iolanda Daniela „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Țutoi Silviu Colegiul 

Economic ”Mihail Kogălniceanu”.” 

 Țutoi Silviu  „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Dusacovschi Florin Liceul 

cu Program Sportiv”. 

Dusacovschi Florin „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Tighilici Cătălina 

Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”.” 

 Tighilici Cătălina „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Răcoșanu Bianca Colegiul 

Național Pedagogic “Spiru Haret”.” 

 Răcoșanu Bianca „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Agherghinei Daria 

Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”.” 

 Agherghinei Daria „jur”. 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Andrei Cosmina Elena 

Liceul de   Artă  „Gheorghe Tattarescu”.” 

 Andrei Cosmina Elena „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Zară Liviu Florin Liceul 

de   Artă  „Gheorghe Tattarescu”.” 

 Zară Liviu Florin „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Ganea Elena Amalia 

Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea”.” 

 Ganea Elena Amalia „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Pastramă Cristina Andreea 

Colegiul Tehnic “Ion Mincu” .” 

  Pastramă Cristina Andreea „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Bari Ana-Maria Colegiul 

Tehnic “Ion Mincu” .”  

 Bari Ana-Maria „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Bengescu Laurențiu 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”.” 

 Bengescu Laurențiu „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Popa Roxana Colegiul 

Tehnic “Edmond Nicolau”.” 

 Popa Roxana „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Rusu Dragoș Costel 

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”.” 

 Rusu Dragoș Costel „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Haliciu Roxana Colegiul 

Tehnic Auto “Traian Vuia” .” 

  Haliciu Roxana „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Moraru Andreea Liceul 

Tehnologic “G.G. Longinescu”.” 

 Moraru Andreea „jur”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „acestea fiind spune 

domnule Primar, elevii au depus jurământul, vă rog.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este un 

moment probabil unic în viața voastră, moment emoționant cred eu, vă felicit în numele 

meu personal, al Primăriei municipiului Focșani și al Consiliului Local al municipiului 

Focșani. Mi-aș dori ca în cei 2 ani de zile pe care dumneavoastră îi aveți de acum încolo 

în acest mandat să veniți cu proiecte, inițiative pe care să le discutăm aici, alături de 

membrii Consiliului Local și de ce nu să avem cât mai multe activități împreună. Este 

un mandat, spun eu, plin de responsabilitate și totodată provocator pentru voi, este o 

nouă provocare și mi-aș dori să fiți oricând prezenți la aceste ședințe să vedeți cum se 

desfășoară, să vedeți care sunt  problemele cu care noi ne confruntăm și totodată să 

veniți și dumneavoastră cu soluții la anumite probleme pe care le identificați și 

împreună, de ce nu, să facem tot ceea ce este mai bun pentru voi. Mă bucur că sunt 

reprezentanți din toate liceele din municipiul Focșani, ceea ce este un lucru 

extraordinar de îmbucurător. V-aș recomanda să participați, nu știu dacă sunteți 

membri în Consiliile de Administrație, dar să participați atunci când timpul vă permite 
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la ședințele Consiliului de Administrație ale unităților de învățământ de unde faceți 

parte pentru a lua la cunoștință și aduce la cunoștință conducerii și membrilor din 

Consiliul de Administrație, sunt și consilieri locali sunt și reprezentanții Primarului în 

Consiliu de Administrație, acolo se decid foarte multe soluții pentru rezolvarea unor 

probleme pe care le aveți în unitățile de învățământ. Vă doresc mult succes. Acum 

trebuie să aveți alegerile pentru Primar, Viceprimar și Secretar General, trebuie să fie 

făcute corect și transparent, democratic și vă așteptăm să ne spuneți care au fost 

rezultatele alegerilor și apoi să vă spunem Sărbători cu bine și vacanță plăcută. 

Mulțumesc foarte mult, sănătate multă și felicitări.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cred că nu aveți nimic 

împotrivă să supunem la vot acest proiect. Să votăm proiectul acesta și să trecem la 

ordinea de zi obișnuită. Vă supun la vot proiectul nr. 1, mandatarea consilierilor locali, 

vă rog cine este „pentru”? Toată lumea este „pentru”.  ”Domnule consilier Gongu?” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu „felicitări și succes tuturor „pentru”.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul a fost 

aprobat, devenind hotărârea nr. 435 

 Trecem la ordinea de zi de la Secțiunea I. 

 

  Se prezintă proiectul nr. 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani, bugetului 

instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii 

și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2021, detaliată pe secțiunea 

de funcționare și secțiunea de dezvoltare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Domnul consilier Victor Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc doamna președinte. Domnule 

Primar așa cum reiese din Anexa 1 la proiectul de hotărâre, în ceea ce privește 

cheltuielile de funcționare, dacă bugetul inițial pe anul 2021 era 173.548,06, cel 

actualizat este de 188.755, 96, execuția estimată la 31.12.2021 este 183.307. Deci 

cumva este de aproape 100%, 90 și ceva %. În ceea ce privește a doua secțiune, vorbim 

aici de secțiunea de dezvoltare, dacă bugetul inițial era 157.322, bugetul reactualizat 

este de 153.728,39, estimatul realizat la 31.12.2021 este de 39, 339 mii lei. Printr-o 

aritmetică simplă constatăm că realizatul estimat care este foarte aproape de realizatul 

real este de doar 25% din ceea ce ne-am propus la începutul anului, din ceea ce v-ați 

propus. Mi-aduc aminte și reiau lucrul acesta, l-am mai spus și o să-l repet în 

continuare, când domnul consilier Radu Nițu spunea că este un buget echilibrat, că cele 

două secțiuni sunt împărțite egal sau aproximativ egal 50 – 50%, iată că după 1 an de 

zile, mă rog nu chiar 1 an de zile pentru că bugetul municipiului Focșani s-a votat în 

data de 10 mai, știm noi din ce motive și nu mai reiau, se constată că: făcând ponderea 

cred că am fost generos atunci când am spus că secțiunea de dezvoltare și confirm 
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lucrul acesta și afirm cu certitudine, reprezintă 25%, nu reprezintă 25%, reprezintă doar 

15% din total buget. Concluziile vă rog să le trageți dumnevoastră și să... spuneți ceea 

ce afirm și afirmăm și noi cu tărie că a fost un buget neechilibrat, că realizările pe 

secțiunea de dezvoltare sunt insuficiente ca să nu spun altfel. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim și noi. Doamna 

consilier Dimitriu.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc doamna președinte. 

Cumva ca să vin în completarea colegului meu, domnului consilier Dumitru aș putea 

să aduc în atenția tuturor celor care se uită astăzi la noi, că sumele primite de la Uniunea 

Europeană, dacă ne aducem aminte și ne uităm tot în anexa 1, erau pentru bugetul 

inițial prins 123.962 mii de lei, actualizat anul 2021 aceeași sumă, dar execuția estimată 

pe 2021 este de 225.300 mii lei, practic aproximativ 20% din suma aceasta care era 

cumva inițială pe anul 2021. Așadar fiind tot secțiunea de dezvoltare arată clar cât de 

mult profesionalism este în atragerea fondurilor europene, evident cred că ați văzut 

ironia, și consider dacă nu ne aplecăm mai mult către atragerea de fonduri europene o 

să rămânem la fel codași în propria țară, mai ales ca municipiu reședință de județ și se 

vede clar că nu se întâmplă aproape nimic în orașul Focșani încât să ne putem dezvolta 

la nivelul orașelor are au știut să atragă zeci și zeci și sute de milioane de euro din 

fonduri europene. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mai sunt discuții? Dacă 

nu, aș mai dori eu să întreb, dacă din bugetul, din creditele interne de 28,7 milioane de 

lei având în vedere că s-au cheltuit doar 9,7 milioane de lei, ne încadrăm până la finalul 

anului să cheltuim această tranșă? Vă rog dacă puteți să-mi răspundeți, doamna Grosu 

cu permisiunea domnului Primar.” 

Doamna Carmen Grosu „da, conform estimărilor, făcute de serviciul investiții, 

da în luna decembrie se duce până la diferență.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „să înțeleg că mai sunt plăți 

de făcut.” 

Doamna Carmen Grosu „da mai sunt, chiar și astăzi am făcut o tragere de 2,4 

milioane și mai urmează.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ok, mulțumesc. dacă nu 

mai sunt alte discuții, supun la vot acest proiect, cine este „pentru”? toată lumea este 

„pentru”. Domnule consilier Gongu?” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel” proiectul nr. 1 a 

fost aprobat, devenind hotărârea nr. 436 

 

  Se prezintă proiectul nr. 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? 

Domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aș dori să 

fac mai multe amendamente la acest proiect de hotărâre și anume: se suplimentează cu 

5.000 mii lei sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ce vor fi 

utilizate la subcapitolul bugetar energie termică, articolul subvenții pentru diferență de 

preț. Se diminuează cu 5.170 mii lei capitolul sume trimite de la Uniunea Europeană 

în contul plăților efectuate în anul curent. Se majorează cu 1.000 mii lei subcapitolul 

impozite pe clădiri persoane fizice. Se majorează  cu 1.100 mii lei subcapitolul 

impozite pe clădiri persoane juridice. Se majorează cu 650 mii lei subcapitolul impozit 

pe terenuri persoane fizice. Se majorează cu 1.100 mii lei impozit pe clădiri persoane 

juridice. Se majorează cu 650 mii lei subcapitolul impozit pe terenuri persoane fizice. 

Se majorează cu 1.300 mii lei subcapitolul impozit pe terenuri persoane juridice. Se 

majorează cu 400 mii lei subcapitolul impozit mijloace de transport persoane fizice. 

Se majorează cu 210 mii lei subcapitolul impozit pe mijloace de transport persoane 

juridice. Se majorează cu 1.000 mii lei subcapitolul alte venituri. Se majorează cu 370 

mii lei credite bugetare pentru obiectivul de investiții refacere infrastructură str. Ion 

Basgan. Se majorează cu 120 mii lei creditele bugetare pentru obiectivul lucrări de 

recondiționare și modernizare terenuri de sport ce aparțin Liceului Sportiv și demolare 

gradene. Astfel sunt majorate vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru 

secțiunea de dezvoltare cu suma de 5.660 mii lei. De asemeni propun virarea sumei de 

300 mii lei în bugetul Primăriei de la subcapitolul alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii și religiei, articolul bugetar alte cheltuieli cu bunuri și servicii. La subcapitolul 

sport, articolul bugetar transferuri către instituții publice reprezentând subvenția 

acordată Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 la articolul alte cheltuieli, bunuri și 

servicii. Virarea sumei de 4,80 mii lei în bugetul Ateneului Popular Maior Gh. Pastia 

de la articolul bugetar plăți efectuate în anii precedenți, recuperare în anul curent, la 

artocilul mașini, echipamente și mijloace de transport pentru achiziția unei pianine. Vă 

mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții cu 

privire la aceste amendamente? Doamna Dimitriu, doamna viceprimar.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc doamna președinte, 

ținând cont că este vorba despre rectificarea bugetului general al municipiului Focșani, 

aș vrea tot așa să aduc în vedere tuturor cărora ne privesc cât și colegilor. Nu știu dacă 

au citit sau ați citit cu toții presa ultimelor zile. Să știți că într-un ziar local, au apărut... 

ieri a fost episodul 1, azi episodul 2 și cred că va urma, este vorba de dezvăluirile cum 

se făceau combinațiile la CSM Focșani 2007 și astăzi Primarul Focșaniului își 

mitraliază un colaborator apropiat, nereguli și prejudicii foarte mari, identificate de 

Corpul de control, culmea, tot al Primarului...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ce legătură 

are cu proiectul de buget?” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...la CSM Focșani 2007..., este 

vorba de bugetul municipiului Focșani și dacă îmi dați voie...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „ce treabă are cu scandalul care...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „... eu nu v-am întrerupt...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă rog 

doamna președinte...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...doamna președinte vă rugăm ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „... sa-i 

atrageți atenția doamnei consilier să se refere la proiectul de buget...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...este vorba de bugetul 

municipiului Focșani, dacă îmi permiteți....” 

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

rectificarea bugetară nu privește faptele care s-au petrecut cu ani în urmă...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „... ați menționat ... chiar și partea 

de...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu vă aduc 

atât la cunoștință, să nu mai faceți gargară politică...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...noi am mai cerut ....” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu vă spun 

foarte clar că în urma controlului dispus de mine s-au constatat aceste nereguli și am 

sesizat Curtea de Conturi...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...și nu ați pus la dispoziția 

Consiliului Local raportul Corpului de control...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am adus la 

cunoștința comitetului director, Comitetul director era obligat ...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...nu, Consiliul Local este patronul 

CSM Focșani 2007...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„...Comitetul director trebuia să vă aducă la cunoștință...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...iar dumneavoastră...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „haideți să nu transformăm 

această ședință, trebuie să o terminăm cât mai repede pentru că se apropie și 

sărbătorile...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...nu, sub nici o formă, pentru că 

sunt bani publici, nu sunt banii domnului Primar de acasă...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „sunt bani publici și eu cred 

că această inițiativă de a trimite Corpul de control la CSM ne ajută și pe noi să elucidăm 

aceste probleme...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...raportul există încă din vară...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „asta înseamnă că noi am 

avut dreptate cu privire la acele nereguli ...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „și ar trebui doamna președinte să 

ni se pună la dispoziție. Consiliul Local este cel care alocă bani către orice subordonată 

și pentru orice lucrare din acest oraș, așadar este normal să nu-l moșoiogească cineva 

și să-l țină ascuns, pentru că știm mai multe lucruri decât crede domnul Primar. Așadar 

dacă tot vorbeați copiilor, care culmea, din Consiliul Local al Tinerilor, de 

transparență, arătați că sunteți transparent. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „o să arăt”. 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „o să avem în vedere că 

managementul actual se va îmbunătăți și va evita aceste nereguli care practic...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cu această 

ocazie vreau să fac și eu o solicitare publică conducerii Clubului Sportiv Municipal 

2007 Focșani și în speță Comitetului director, să vină să justifice cum și-au permis în 

condiții de pandemie să organizeze o paranghelie cu manele la echipa de fotbal...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog domnule Primar, 

asta vi s-a explicat...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...la echipa 

de fotbal, la care ați participat și dumneavoastră doamna viceprimar...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „da, nu este nicio problemă, 

este o...”. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „și ați și dansat”. 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „... și n-ați 

ținut cont de anumite aspecte...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „este o chestiune asumată, 

este...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...n-ați 

ținut cont de anumite aspecte cu privire la distanțare socială. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „este o chestiune  asumată 

și eu m-am încadrat în prevederile legale. Vă rog să vă ... haideți să vă abțineți că o 

lungim la infinit...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...să ni se 

spună, în ce context, în ce condiții... Locul II în Liga a III-a, nu este o performață 

extraordinară pentru o echipă de fotbal...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „este o performanță pe care 

ei au considerat să o felicite așa cum au considerat...” 

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

mult mai ... la echipa de handbal masculin...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „nu este cazul să amintim 

ce fel organizează domnii aceste acțiuni. Haideți să ne revenim...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „..cei mai 

în măsură și îi felicit încă o dată pe această cale pe sportivii de la echipa de handbal 

seniori, care ne reprezintă cu mândrie în Europa și iată...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „toți ne-ar putea reprezenta 

în Europa...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „..iată că 

ne-au adus rezultate extraordinare și merită felicitați băieții aceștia din tot sufletul...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „eu cred că toți sportivii de 

la CSM merită felicitați...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„..bineînțeles.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...și încurajați să facă sport 

de performanță și să fie... ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „prin petreceri și chermeze.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...mult mai motivați și să 

apeleze cât mai puțin la banii părinților... toată pandemia asta cu ajutorul lui Dumnezeu 

va trece și ne vom vedea de treburi mai constructive...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „cred că dânșii sunt mai obișnuiți cu 

parangheliile și au demonstrat asta în ultimii 30 de ani în Focșani...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...haideți să revenim la 

proiect...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „domnul Victor știu că sunteți supărat că v-a 

schimbat din funcție și nu aveți... asta e viața... se întâmplă...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...haideți să revenim la 

proiect ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „doamna președinte numai puțin vă rog 

frumos... vă aduceți aminte că nu le-ați dat bani la cei de la handbal care erau în primii 

4 din țară...” 

Domnul consilier Ionel Costea „domnul Nedelcu vă pregătiți de spectacol?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu...” 

Domnul consilier Ionel Costea „sau continuăm ședința? Vă rog frumos.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „mister vă rog frumos, vorbeam eu, da? 

Canalul 2, sunteți pe canalul 2 așteptați vă rog frumos, linia 2... mister linia 2, e ocupată 

deocamdată linia 1. Deci, eram în primii 4 din țară la handbal, n-ați vrut să le dați bani, 

dar în schimb petreceți și faceți paranghelii cu... niște sportivi care într-adevăr 

muncesc, dar atâta tot. Da? Și vreau să arat gradul de ipocrizie pe care îl aveți 

dumneavoastră... linia 2... linia 1 este ocupată.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „da domnul Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...vreau să arăt gradul de ipocrizie pe care îl 

aveți dumneavoastră în ceea ce privește ... în cee ce privesc lucrurile acestea. Cum de 

altfel doamna Ana Maria Dimitru are 6 ani de când votează împotriva cetățenilor 

astfaltarea orașului, absorția de fonduri europene, în schimb își permite...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...își permite să ne atragă atenția, încă o dată 

să jignească Primarul și echipa lui... linia 2 sunteți... alo... sunteți pe linia 2...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „... din 2016 până în 2020 ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...vă rog frumos să-l respectați pe cel care 

vorbește...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „... domnule senator opriți-vă...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...nu vă convine ce vă spun eu? Oricine 

poate să intre pe orice ședință a Consiliului Local ...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „...iluminatul ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...că dumneavoastră și împreună cu gașca 

de la PNL v-ați opus...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „...în orașul Focșani, nu vă e rușine?...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...ție nu-ți este rușine...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „...nimeni altcineva...” 

Domnul consilier Radu Nițu „... în Focșani aici...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...v-ați opus toți, toată gașca de la PNL, să 

vă fie rușine...” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...vă rog să vă abțineți. 

Domnilor consilieri respectați regulamentul, v-am rugat foarte frumos să vă purtați 

civilizat și haideți să nu mai aruncăm cu noroi în ceilalți, să găsim bârna din ochiul 

celuilalt, când știți foarte bine fiecare ați greșit la viața dumneavoastră și ați făcut alte 

și alte...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...dar nu suntem ipocriți, da?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...haideți ... asumați-vă 

ceea ce spuneți. Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna viceprimar. Îmi pare rău 

că a degenerat discuția și nu ar trebui, domnule Nedelcu, vă recomand și chiar vă rog 

frumos haideți fiți mai calm și hai să discutăm pe argumente...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „domnule Bîrsan cu tot dragul, nu am avut 

nici un fel...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „vă rog frumos... eu nu v-am întrerupt...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „mă scuzați o să vorbesc după aceea să spun 

că dacă nu începeați să jignească Primarul și ...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...vă rog să vă cereți 

dreptul la cuvânt.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „haideți să rămânem în această linie și eu chiar 

am tras niște semnale de alarmă de la acest microfon în ceea ce privește Clubul Sportiv 

și pot să spun că domnul Primar a făcut ceea ce trebuia cu acest Corp de Control, vrem 

și noi acele concluzii, e bine că se trage un semnal de alarmă, dar sper să fie în spiritul 

dreptății și nu a unei atitudini revarsate sau haideți să spun invidioase sau geloase pe 

faptul că acest Club Sportiv merge din ce în ce mai bine. Intotdeauna sportivii vor avea 

performanță și cei ce lucrează dacă simt că sunt verificați, controlați și activitatea lor 

este în spiritul și în limitele legii. De aceea este bine că s-a făcut și haideți să continuăm 

ședința într-un cadru civilizat și fără asemenea ieșiri. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă mai sunt alte discuții? 

Domnule consilier Mocanu. 

Domnul consilier Georgian Mocanu „mulțumesc doamna președinte, aș dori 

să atrag atenția colegilor, să știți că ... dacă toate ziarele din municipiul Focșani sau din 

județul Vrancea scriu anumite chestii, asta nu înseamnă că nu trebuie să susținem 

performanța Clubului CSM Focșani, da? Cei 300 mii lei care se votează în acest 

moment, se vor vota în această ședință cred că susțin în continuare performanța acestui 

club și nu cred că în acest moment trebuie să-i punem o piedică. Suntem la un anumit 

nivel ..., vă rog frumos doamna Dimitriu, dacă îmi permiteți să-mi termin ideea după 

aceea vorbiți 2 ore cât vreți dumneavoastră. Deci, avem performanțe, avem campionate 

începute, avem perioade de pregătire pentru fiecare echipă în parte, asta nu înseamnă 

că trebuie să obstacolăm această perioadă de pregătire și de a merge mai departe în 

campionate și să ne apărăm titlurile care vor veni la toate secțiile din cele 14 pe care 

avem, pentru că toți antrenorii și toți sportivii sunt angrenați într-un campionat. Dacă 

vorbim numai după surse și titluri din ziare aducem doar un minus performanței și 

imaginii clubului. Dacă sunt probleme, sunt organele abilitate care vor trage 

concluziile care vor trebui, dar cei 300 mii lei sunt necesari pentru că de 2 luni de zile 

am rămas în urmă cu salariile și cred că au dreptul sportivii să-și facă sărbătorile așa 

cum se cuvine. Vă mulțumesc frumos.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „nu sunt suficienți domnule 

consilier Mocanu, este doar îndreptarea unei erori materiale pe care trebuia să o facem 

mai demult. Doamna viceprimar Dimitriu.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc doamna președinte. 

Cred că nu ați înțeles domnule consilier, este vorba de vechea conducere și să nu uitați 

grupul consilierilor PNL-USR PLUS tocmai a revigorat prin alocarea de fonduri 

Clubul CSM Focșani 2007. Să nu uitați ...” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „ați tăiat bani de la CSM și i-ați 

redirecționat ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „ați nenorocit cluburile Focșaniului ...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...este vorba de vechea conducere 

al cărui raport al Corpului de control există...vă rog să faceți diferența...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dați-i vă 

rog, staff-ul tehnic dați-i înregistrarea din 10 mai când ați tăiat 1 milion de lei de la 

CSM.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog să aveți o atitudine 

civilizată. Domnule consilier Mocanu. Domnule consilier Nedelcu închideți 

microfonul.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „dacă sunt niște nereguli în vechea 

conducere nu mai putem ajuta sau sprijini cu fonduri să meargă activitatea sportivă 

înainte?” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „v-a spus cineva că nu se alocă 

fonduri? Pe surse unde? De ce aduceți aceste lucruri în spațiu public? Cumva sunt pe 

ordinea de zi și ...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog să încetați dialogul 

și să vorbiți pe rând...” 

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

pe ordinea de zi să facem publicitate unui ziar de casă a PNL unde se scriu numai 

informații pe surse. Asta era proiectul nr 2 pe ordinea de zi...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Primar haideți să 

nu ne contrazicem cu privire la ce scrie presa, în ce condiții scrie presa si cum scrie 

presa, haideți să terminăm cu circul. Vă rog domnule consilier Macovei.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „am să vă împac eu pe toată lumea 

ca să înțelegeți. Pe 10 mai, noi am luat 1 milion de la CSM, dar  vă reamintesc dragi 

consilieri PSD că pe data de 17 august, noi consilierii locali PNL-USR am votat 2,5 

milioane și dumneavoastră v-ați opus. Haideți să închidem discuția, haideți să trecem 

mai departe, sunt multe lucruri de făcut și aș dori să fiți tot atât de interesați și să veniți 

la CSM să discutăm și în momentele grele, nu numai în momentele glorioase din când 

în când, care într-adevăr le avem, cum amintea și domnul Primar atât la echipa de 

handbal, cât și la fotbal, cât și la restul, cât și la tir, la atletism, sunt multe lucruri de 

făcut și vizualizat acolo dacă doriți. Așa că, cu toții cred că suntem vinovați, cu toții 

trebuie să punem umărul să ducem mai departe acest club care într-adevăr ne aduce, 

cred eu multă satisfacție, să zicem așa. Haideți să închidem discuția, să trecem la vot, 

pentru că avem foarte multe lucruri de vorbit. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă mai sunt alte discuții? 

Domnule consilier Mocanu.” 
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Domnul consilier Georgian Mocanu „dacă tot am ajuns la nivelul de sprijin, 

solicit public Comitetului director să sprijine și copii de la LPS Focșani cu spațiu de 

antrenament. Este obligația Consiliului Local și a Primăriei municipiului Focșani să 

acorde fiecărui club din municipiul Focșani, să acorde spațiu de pregătire într-o bază 

sportivă. Momentan văd că nu ...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Mocanu, dacă nu știți baza sportivă de la LPS care aproape se va finaliza cred că va 

asigura cadrul necesar și copiilor și tinerilor și ..., dar să închidem subiectul...” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „secția de fotbal nu are teren de 

antrenament.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „secția de fotbal, aici ar 

trebui să discutați mai multe cu domnul Primar, că știe dumnealui mai multe. Haideți 

să închidem ...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „scuzați-mă doamna președinte, 

apropo de ceea ce a ridicat ca problemă domnul consilier Mocanu aș vrea să spun că 

într-adevăr copii se pot bucura de această bază sportivă dacă și plata către constructor 

nu ar fi întârziată de fiecare dată. Pentru că sunt niște oameni care într-adevăr toată țara 

o deservesc prin lucrările dumnealor și care sunt batjocoriți de administrația 

focșăneană. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „adică de 

Consiliul Local care a blocat bugetul 3 luni de zile și pe timp de vară nu s-a putut 

munci.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „încetați cu această minciună pe 

care ați vândut-o...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumită 

grupului dumneavoastră...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...grupul consilierilor PNL USR 

PLUS... 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog să încetați cu 

dialogul.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...a câștigat în instanță faptul că 

dumneata ai blocat în mod voit, bugetul municipiului Focșani, orpind lucrări, nelăsând 

copii să se mute la Școala 3 în cele 13 săli de clasă, care nici astăzi nu s-au mutat, 

Gradinița 18 la fel, care face în acele săli de clasă care sunt inumane pentru copilașii 

aceia mici și ... bugetul este măcelărit după ... Primarului...da... 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „regia tehnică ...” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „...exact după chipul și asemănarea 

Primarului...” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „domnișoara Dimitriu aveți un tupeu 

extraordinar.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog să încetați acest 

conflict. Vă rog frumos să depășim momentul, haideți să depășim momentul. Domnule 

consilier Nedelcu vă rog frumos. Trebuie să votăm amendamentele propuse de domnul 

Primar.  

Supun la vot amendamentele propuse de domnul Primar. Cine este „pentru”? în 

online, domnule consilier Gongu?” 
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Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 de voturi „pentru” 

amendamentele propuse au fost aprobate. 

Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 2, cine este „pentru”? Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 2 a 

fost aprobat, devenind hotărârea nr. 437. 

 

 Se prezintă proiectul nr. 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

repartizarea sumelor alocate pe anul 2021 reprezentând finanțarea de bază de la 

bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru unitățile 

de învățământ particular și confesional acreditate cu personalitate juridică, din 

municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul nr. 3, cine este „pentru”? în sală toată lumea este 

„pentru”. Domnule consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 3 a 

fost aprobat, devenind hotărârea nr. 438. 

 

  Se prezintă proiectul nr. 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea transformării gradului profesional a cincisprezece funcții publice de 

execuție în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Focșani, cabinetului primarului și viceprimarii municipiului 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „vă rog să consemnați că nu particip 

la vot. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog doamna secretar 

general. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu sunt supun la vot proiectul nr. 4, cine este 

„pentru”? în online domnule consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

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

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-
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Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 4 a fost aprobat, devenind 

hotărârea nr. 439. 

  

  Se prezintă proiectul nr. 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului loal al 

municipiului Focșani nr. 386/2021 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Domnul consilier Bîrsan.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna viceprimar. Am citit cu 

atenție acest proiect de hotărâre, concluzia noastră și a mea personal este că nu ar trebui 

modificată anexa 1, ca atare propun un amendament în felul următor: anexa nr. 1 nu se 

modifică și vă rog frumos să supuneți la vot acest amendament. Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „aveți și o argumentare?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „da am și un argument, sigur că da. Din câte 

știm noi compartimentele investiții din cadrul Primăriei Focșani și unităților 

subordonate se confruntă cu un volum mare ... știu domnule Primar, e la Direcția de 

Dezvoltare, se confruntă cu un volum mare de muncă și o responsabilitate la fel de 

mare și luăm un post și-l ducem la contabilitate unde deja sunt 3? Da? Și mai adaugă 

încă unul. Deocamdată eu propun să rămână anexa 1 cum este cu cele 2 posturi la 

compartimentul investiții și cu cele 3 posturi la contabilitate financiar. Acesta este 

amendamentul meu și vă rog să-l supuneți la vot. Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă mai sunt alte discuții? 

Dacă nu sunt supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Bîrsan, cine este 

„pentru”? „Împotrivă”? Se „abține” cineva?” În online domnule consilier Gongu?” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu „Mă abțin și eu.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 11 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei 

Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 

9 voturi „abținere” din partea doamnei și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, amendamentul a fost aprobat. 

 Supun la vot proiectul nr. 5, cine este „pentru”? Cred că acest amendament 

deocamdată se amână, mă rog, adică anexa 1 se amână pentru o discuție ulterioară, 

după care se va rezolva problema. 

 Supun la vot proiectul proiectul nr. 5, cine este „pentru”? Domnule consilier 

Gongu?” 

 Domnul consilier Emanul Gongu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim, cu 20 voturi 

„pentru”, din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 
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George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 5 a 

fost aprobat, devenind hotărârea nr. 440. 

 

  Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

art. 1 din anexa nr. 2 – Contract cadru, la HCL nr. 252/28.09.2010 privind 

aprobarea inființării și alegerii formei de gestiune a serviciului public de 

administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și 

oboarelor din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, aș vrea să reamintesc domnului Primar, 

domnului director al Administrației Piețelor că nu ne opunem acestui proiect însă să 

aveți în vedere că, cel puțin USR își dorește, membrii USR își doresc înființarea 

piețelor volante, piețelor de cartier și așa cum prevede și Strategia de dezvoltare a 

municipiului este nevoie de o descongestionare a acelei aglomerări din Piața Moldovei 

și măcar după ce se termină reabilitarea Cartierului Bahne să aveți în vedere 

amenajarea unei piețe care să respecte criteriile minimale. Vă mulțumim. 

 Supun la vot acest proiect. Cine este „pentru”? Toată lumea este „pentru”. În 

online. Domnule consilier Gongu?” 

 Domnul consilier Emanul Gongu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru”, din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 6 a 

fost aprobat, devenind hotărârea nr. 441. 

  

  Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi proiect de hotărâre privind trecerea din 

domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al Județului Vrancea 

a imobilului în suprafață de 3412 mp., identificat prin număr cadastral 69366,  T 

88, Parcela 435, înscris în Cartea Funciară nr. 69366, având categoria de folosință 

“drum exploatare”, în vederea realizării obiectivului de investiții “Spitalul 

Județean de Urgență Focșani-județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? 

 Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect, cine este „pentru”? Domnule consilier 

Gongu?” 

 Domnul consilier Emanul Gongu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru”, din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 



23 
 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 7 a 

fost aprobat, devenind hotărârea nr. 442. 

  

  Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificărilor și completărilor aduse anexei la  Hotărârea Consiliului local al 

municiipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule Primar.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „la acest 

proiect am să propun următorul amendament: în urma refereatul 124.103 din 14 

decembrie 2021 serviciul investiții, anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, se modifică 

după cum urmează: poziția 5.671, coloana 6, valoare de inventar în lei în loc de 

1.141.719, 99 se va scrie 1.158.386,42; de asemenea la poziția 5.672 la coloana 6, 

valoarea de inventar tot în lei în loc de 661.151,04 se va înscrie 669.484,25. Vă 

mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim, dacă mai sunt 

discuții? Domnule consilier Bîrsan.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna viceprimar. Două scurte 

intervenții vreau să vă spun, vedeți că la ședința trecută era vorba de acel boiler de 10 

mii de litri domnule Primar și la ...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „s-a făcut 

amendament...” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „am făcut amendament, dar la valoarea de 

inentar o să vedeți că vă procopsiți cu un boiler de 10 mii de litri.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este 1.000 

de litri.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „da, dar a rămas tot 10 mii de litri, treaba 

dumneavoastră, o să-l luați în inventar de 10 mii de litri și n-o să știți de unde o să 

faceți dumneavoastră rost de unul de 10 mii de litri.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „s-a făcut 

amendament, s-a făcut modificarea.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „ați făcut, dar în acest proiect de hotărâre nr. 

8 apare boiler termoelectric de 10 mii de litri. Corectați-l pentru că v-am spus că o să 

vă ceară cineva boilerul de 10 mii de litri și n-o să știți de unde să-l scoateți.10 mii de 

litri, adică o cisternă pe 4 axe.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „spuneți vă 

rog, la care anexă vă referiți ca să o putem modifica.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „nu mai știu domnule Primar, este mare cât o 

zi de post, proiectul acesta...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este vorba 

de blocul Măgura acolo a fost o problemă.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „acolo da.” 
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 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „la blocul 

Măgura era vorba de un rezervor de 1.000 de litri în loc de 10 mii.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „exact, în loc de 1.000 ați trecut 10 mii, 

corectați dumneavoastră.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă rog să 

faceți această îndreptare a erorii materiale. Vă mulțumim domnule consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Altă remarcă aș vrea să fac, eu locuiesc în 

zona Piața Victoriei și am văzut la fel, în acest proiect, s-au modificat sau s-au înlocuit 

instalațiile de încălzire, de termoficare s-au înlocuit, am citit eu dacă rețin bine, cu 

țeavă de oțel preizolată de 200 de ml diametru. Eu locuiesc în zonă și eu n-am văzut 

lucrări pe acolo. Sigur s-au făcut domnule primar? ” 

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

făcut 100%.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Eu nu am văzut. Ca să faci asemenea lucrări 

de avengură sau pe Longinescu, știu că pe Longinescu s-au făcut ceva, dar s-a înlocuit 

conducta de apă rece, nu de încălzire.” 

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

înlocuit 100% s-au înlocuit.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Eu îmi fac datoria să vă spun să nu vă treziți 

cu alte probleme, cineva să le dezgroape și să vadă că de fapt nu sunt acolo și s-au făcut 

doar pe hârtie, atât am avut de spus. Mulțumesc.” 

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

100% că s-au făcut.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim și  noi, dacă 

mai sunt și alte discuții, dacă nu, supun la vot...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „E proiect 

cu fonduri europene, s-a verificat și paraverificat.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot 

amendamentul supus de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține 

cineva? Domnule consilier Gongu? Cu 20 de voturi pentru amendamentul a fost 

aprobat. 

Supun la vot proiectul numărul 8. Cine este pentru? Domnul consilier Gongu? 

Pentru.  

Cu 20 de voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 443. 

 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Vă 

rog, domnule primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Și la 

acest proiect am propus următorul amendament conform referatului nr. 122845 din 13 

decembrie 2021 al serviciului investiții.  

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre se modifică după cum urmează: poziția 1 

coloana 5 – valoare de inventar în lei în loc de 370 de mii 001,50 se va scrie 374 de 

mii 166,50.  

De asemeni poziția 2 coloana 5 - valoare de inventar lei în loc de 251.521,11 se 

va scrie 254.496,11. Vă mulțumesc!  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă mai sunt alte 

discuții? Dacă nu, supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Se 

abține cineva? Domnule consilier Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 20 de voturi pentru 

amendamentul a fost aprobat, supun la vot proiectul numărul 9. Cine este pentru? 

Domnule consilier Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru:  

„Cu 20 de voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 9 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 444 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

trecerii unui bun din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Focșani, 

în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Domnule 

consilier Gongu? Pentru.” 

Cu 20 de voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 10 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 445 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață 

de 252 mp. aparținând domeniului privat al Municipiului Focşani, situat în str. 

Alexandru Golescu nr. 3-5, identificat prin număr cadastral 66507,  T 167, P 

8634/1, înscris în Cartea Funciară nr. 66507, în favoarea domnilor Chivoiu Ion și 

Eleonora;     
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      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule consilier Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna viceprimar. Da, acest 

proiect l-am disecat așa în fel și chip și vreau să vă spun că și pentru colegii de la PSD, 

eu sunt și voi fi un adept al păstrării intacte a averii municipiului Focșani și mă opun 

înstrăinării pe toate căile acestei avuții fie legală sau ilegală.  

Acum la acest proiect cred că e ceva cusut cu ață albă aici și vă spun de ce. 

Această clădire are 110 metri sau 103 metri pătrați și a fost cumpărată la prețul de 1000 

de euro în anul 2020. Am aici actul de vânzare-cumpărare și autentificat pe data de 22 

octombrie 2020, deci acum un an de zile. Vreau să vă spun că această clădire se află 

pe un teren și pe o cale de acces care aparține Primăriei Focșani. Ori acest proiect de 

hotărâre vine în a închiria, în a ceda, acestui proprietar de clădire, această suprafață de 

teren dar nu și calea de acces. Și avem aici un referat de necesitate, referatul de 

necesitate ne spune că acest proiect este foarte necesar și este semnat de doamna 

Cristina Stoica și Oana Andreea Amăriuței și aș vrea să o întreb pe doamna Stoica cât 

de necesar este acest proiect, doamna Amăriuței, spuneți-ne dumneavoastră și după 

aceea continui, cât de necesar, e atât de necesar ca această suprafață de teren să fie 

cedată acelui proprietar? E necesar pentru primăria Focșani? E necesar pentru noi? Vă 

rog să-mi răspundeți.” 

 Doamna Oana Amăriuței - Șef Serviciu : „Da domnule consilier, consider că 

e oportună aprobarea acestui proiect de hotărâre întrucât această construcție este o 

proprietate particulară a unui domn și ocupă terenul municipiului Focșani fără să achite 

niciun leuț. În aceste condiții dacă nu îi constituim un drept de a ocupa terenul și să 

plătească ca orice cetățean, faptul că ocupă un teren al municipiului Focșani înseamnă 

că i se permite pur și simplu să stea acolo fără a avea obligațiile pe care le au și ceilalți 

cetățeni. Pe acest considerent am inițiat acest proiect, pentru că în momentul în care 

analizăm ce înseamnă domeniul public și privat și ocuparea lui, al municipiului Focșani 

ne raportăm la contracte de închiriere, concesiune, superficie și plata tuturor 

obligațiilor ce au rezultat din încheierea acestora.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamna Amăriuței mulțumesc, dar nu m-ați 

convins și urmează o altă întrebare. Păi dacă noi atribuim acestui domn această 

suprafață de teren cum are acces la dânsa?” 

Doamna Oana Amăriuței - Șef Serviciu : „Poftim?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Cum are acces acolo dacă îi vom atribui 

această suprafață de teren?”  

Doamna Oana Amăriuței - Șef Serviciu : „Dacă se aprobă constituirea unui 

drept de superficie pentru acea construcție, e un vestiar...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Știm ce este doamnă, știm ce este. Cum 

ajunge acolo?”  

Doamna Oana Amăriuței - Șef Serviciu : „Pe accesul municipiului cu o 

constituire de drept de servitute, clar, pe care...”   

Domnul consilier Bîrsan Costel: „..deci cu alee ce acces, da?” 

Doamna Oana Amăriuței - Șef Serviciu : „Da.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Și iacă noi ne trezim, mulțumesc frumos de 

răspunsuri doamnă. Și iacă noi ne trezim, Primăria Focșani, pentru o clădire de 110 
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metri pătrați sau 103 metri, scuzați-mă, nu știu exact, noi ne trezim că vom înstrăina, 

vom fi nevoiți să cedăm acestei persoane o suprafață de vreo 500 de metri pătrați ceea 

ce nu mi se pare deloc în regulă. Și eu vreau să întreb, să vă mai întreb ceva, păi fiind 

adjudecat în 2020, această clădire fiind pe proprietatea Primăriei, nu trebuia să avem 

drept de preempțiune?”  

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Nu-i monument istoric.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Poftiți?”  

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Nu-i monument istoric.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Chiar și nu avem drept de preempțiune? 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Proprietarul terenului nu are drept de 

preempțiune?” 

Doamna Oana Amăriuței - Șef Serviciu : „A fost Clubul Sportiv.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Dar nu suntem pe teren agricol.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Dar nu e vorba de teren agricol, indiferent 

ce fel de teren este.” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamna secretar clădirea este construită pe 

terenul primăriei, proprietar acea persoană este doar pe clădire nu și pe teren. Corect, 

da? Bun și noi primăria de ce nu am cumpărat acea clădire că e 1000 de euro, 1000 de 

euro doamnă. Doamna secretar am și eu o întrebare cum adică noi primăria nu 

cumpărăm o clădire fie ea și moloz cu 1000 de euro? Și suntem nevoiți să cedăm după 

aceea 5000 de metri pătrați de teren din Clubul Voința, apropo de  club și de sportivi 

și de ceea ce facem noi pentru promovarea sportului, păi mi se pare cusută cu ață albă.  

Domnule primar, nu vom aproba acest proiect de hotărâre și vă rog frumos să 

inițiați cumva o mediere, o negociere cu această persoană să cumpărăm noi acea clădire 

de la dânsul. Nu e normal să se întâmple asta, nu vedeți în ce carusel, un joc, am fost 

antrenați, deci cumpărând acea clădire vom fi nevoiți să cedăm 500 de metri pătrați.”     

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

cedăm, îi concesionăm, rămân în proprietatea noastră.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da domnule primar și după ce le 

concesionăm are dreptul să le cumpere, corect? Și dacă are dreptul să le cumpere cu ce 

preț va cumpăra cu 80 de euro metru pătrat că așa este la noi în nomenclator.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, e 108 

euro.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „108, poftiți 108. Dar terenul acolo nu face 

numai 108 și apoi de ce să nu folosim noi acel teren. De ce să nu folosim noi acea 

clădire? De ce să nu fie a noastră domnul primar?” 

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

consilieri, Clubul Sportiv Voința Focșani a fost un club privat, nu a aparținut 

municipalității.” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Și de ce să nu-l luăm noi?” 

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

în lichidare, a fost vândut de către lichidator, nu cunosc să fi fost înștiințați de lichidator 

că se scoate la vânzare la acest preț, că vă dați seama că m-ar fi interesat, ne-ar fi 

interesat...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „1000 de euro domnul primar, scrie aici, pe 

hârtie....” 

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

trezit cu acest act de vânzare-cumpărare înaintat de către proprietar conform legii are 

dreptul pentru a putea să utilizeze acea clădire pe care a cumpărat-o la ce preț a 

cumpărat, cu toate că e un vestiar dărâmat, nu e nicio clădire impresionantă acolo, da? 

Din ce înțeleg că n-am văzut exact despre ce este vorba, dar vă spun foarte clar că e 

dreptul dumnealui legal de a solicita această concesiune tocmai pentru a putea, drept 

de superficie, pardon, pentru a putea așa cum a spus și doamna Amăriuței să încasăm, 

să-l punem să plătească pentru utilizarea domeniului public. În aceeași situație vă 

reamintesc sunt foarte multe cooperații din municipiul Focșani care sunt proprietari 

doar pe clădiri iar terenul este al Primăriei municipiului Focșani. Cu acele cooperații 

noi avem aceste contracte de superficie tocmai pentru a putea să încasăm taxe de 

utilizare a domeniului public. Același lucru trebuie să-l facem și aici. Nu putem noi 

acum. Dacă dumneavoastră aveți posibilitatea și vreți să facem o ofertă acestui 

proprietar...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Asta vă propunem.” 

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

niciun fel de problemă. Facem o adresă din partea Consiliului Local prin care să 

solicităm să renunțe la acest drept de proprietate dacă dumnealui va dori să renunțe, va 

renunța, dacă nu, va trebui să inițiem o procedură de expropriere în interes public dar 

va trebui să venim și cu un obiectiv de interes public pentru a putea să...”    

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar..decât să fim noi primăria 

expropriați de acolo mai degrabă va fi el expropriat pentru interesul public. Încă o dată, 

1000 de euro îi dăm de 5 ori mai mult, de 10 ori mai mult și tot se merită. Da, 

mulțumesc frumos.”    

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mai mult decât atât dacă 

îi dăm dreptul acesta de a avea cale de acces va demola acea clădire și își va construi 

și apoi va vinde la ..Domnul consilier Gheoca.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Da, mulțumesc doamna președinte! O să 

vin în completarea domnului Bîrsan și într-adevăr că vorbea ceva de drept de 

preempțiune, am văzut că acel contract de vânzare-cumpărare a fost emis în urma unui 

proces verbal de licitație și eu nu cred că cel care a susținut licitația nu a înștiințat și 

toate părțile din dosar, nu avea cum să nu înștiințeze primăria pentru...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „ Dar nu putea cumpăra fără acordul 

proprietarului terenului, mai ales că noi nu putem spune domnule ia-ți clădirea și pleacă 

de acolo...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „..eu așa știu că se înștiințează sau măcar 

se trimite acea publicație de vânzare celor interesați că primăria este...” 
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Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Ați văzut că în alt dosar am făcut dovada că nu s-au trimis publicațiile de vânzare 

către primarie.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Păi foarte rău atunci.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Într-un proiect de hotărâre de vreo săptămână, două, unde... o lună, două în urmă unde 

chiar exista dreptul de preempțiune prevăzut de lege..dreptul de preempțiune prevede 

vânzarea terenurilor agricole sau a monumentelor istorice dar...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Și eu achiesez la ce spune domnul 

consilier Bîrsan pentru că zic eu că acolo s-ar putea fructifica acel spațiu de către 

municipalitate. Mulțumesc!”  

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

spus dumneavoastră doamna viceprimar nu stă în picioare legat de faptul că el va 

demola și va construi altceva pentru că dreptul..” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Anticipez, nu știu.” 

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

de superficie este doar pe perioada existenței construcției actuale, dacă va demola își 

va pierde acel drept.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Și după aceea o luăm de 

la capăt cu procedura dar cred că se justifică să-i facem o ofertă.” 

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

terenul primăriei liber de orice sarcini.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, observ o discuție interesantă la 

dumneavoastră domnilor consilieri, dacă n-ar fi fost domnul consilier Bîrsan să fi 

vorbit, aș fi fost poate probabil mult mai vocal dar pentru că domnul consilier Bîrsan 

a dat dovadă de corectitudine în accepțiunea mea o să vă spun doar că lamentarea asta 

pe care o aveți dumneavoastră la momentul acesta pentru un teren doar de 500 metri 

pătrați, bravo domnul Victor, este destul de hilar așa aș putea să spun...domnul Bîrsan 

lăsați-mă puțin, dar nu uitați că acum o lună de zile am pierdut o clădire de 3000 de 

metri pătrați la un preț derizoriu și cu un teren de 5000 de metri pătrați, teren și clădire, 

teren care a fost al primăriei și prin generozitatea dumneavoastră ați donat-o ca sa zic 

așa, unei persoane fizice, mă rog, sau juridice, n-are importanță, și acum vă lamentați 

că vai Doamne îi dăm unui om dreptul de a plăti un teren pe care el să-l folosească 

pentru trecerea pe acolo și așa mai departe...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu ați citit suprafața de teren pe care o deține primăria acolo?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Vă rog să nu mă întrerupeți, deci încă o 

dată ați dat dovadă de o crasă ipocrizie,vă mulțumesc!”   

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna viceprimar 

Dimitriu.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc doamna președinte. Sunt 

viceprimar fie că vă convine, fie că nu, domnule consilier Nițu abțineți-vă și vorbiți 

pertinent la proiecte dacă citiți mapa cum de altfel de 6 ani nu o citiți dar nu despre 

asta este vorba.” 
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Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Decât să nu înțeleagă... mai degrabă nu 

citești decât să nu înțelegi...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „N-ați făcut nimic în primărie.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vă rog, vă rog, chiar vă rog...în 

schimb eu nu merg cu transportul public în comun fără bani ca dumneavoastră. Deci 

doamna președinte de ședință dacă tot se lamentează colegii din grupul PSD și primarul 

aici de față și se îngrijorează de focșăneni readuc aminte de faptul că focșănenii nu au 

fost informați că hectarele de la Mopaf au fost vândute pe nimic și domnul primar aici 

de față va trebui să răspundă pentru acest lucru, da? Așadar cine se lamentează? 

Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Înțeleg că sunt doar niște 

replici, haideți să ne abținem și să...”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Aveți o 

obsesie dumneavoastră s-ar părea la adresa mea, vă mulțumesc dar să știți că mă uit 

așa și nu pot, nu pot să fac același lucru în fața dumneavoastră.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Gata, vă rog frumos, 

domnul consilier Iorga, scurt și fără afirmații tendențioase.” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Stimați colegi, dacă citesc din acest 

proiect eu înțeleg un singur lucru, că domnii Chivoiu Ion, Eleonora, în sfârșit, nu știu 

nici cine sunt, acești domni care doresc dreptul de superficie după părerea mea doresc 

să intre în legalitate, eu așa văd lucrurile, vor să plătească un impozit noi nu avem de 

câștigat decât taxe după impozitul pe care îl vom colecta pe acel teren. Dacă nu votăm 

acest proiect este foarte simplu oamenii nu vor dărâma sau nu vor lua căsuța aia în 

spinare și vor pleca de acolo, asta e clar, dar nici nu vor plăti impozitul și astfel primăria 

va pierde niște bani din aceste taxe.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cerem răscumpărare.” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru clădire dar pentru teren nu. 

Noi câștigăm dacă îi dăm drept de superficie și așa  cum spunea și domn primar, țineți 

minte, el nu poate dărâma acolo, atâta timp cât clădirea este în picioare este și dreptul 

de superficie în picioare. Dacă vrea să dărâme se pierde...păi e cumpărată domnule, nu 

știu...”   

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Facem oferta. Domnule 

consilier Macovei.” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Dar e dreptul lui să ceară să știți.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „De fapt noi nu punem la îndoială această 

cerere, părerea mea e că ea trebuie făcută după ce încercăm să-i facem și noi o ofertă 

să-l cumpărăm pentru că terenul sau clădirea este exact în mijlocul terenului primăriei 

și este păcat.”  

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „De acord dar de unde știți 

dumneavoastră, cu ce ocazie faceți dumneavoastră...”  

Domnul consilier Macovei Liviu: „Dar dumneavoastră de unde știți că nu 

acceptă prețul pe care noi îl propunem poate? Eu zic să încercăm.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „De ce n-ați vrut să cumpărăm clădirea aia 

și v-ați abținut?” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Dacă ați fost la ședință știți foarte bine.” 
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Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, eu am fost, v-ați abținut și de ce n-ați 

vorbit ca domnul Bîrsan spre exemplu?” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Domnul Nedelcu nu știu dacă vă adresați 

mie.” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Domnule Nedelcu aici e vorba 

de...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnilor consilieri nu 

suntem la masă rotundă aici.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Corect.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să vorbiți pe 

rând.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Doamna președinte are dreptate.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Deci vă rog să nu 

dialogați...”  

Domnul consilier Macovei Liviu: „Deci repet încă o dată, eu cred că este 

momentul să încercăm să facem o ofertă, în funcție de răspunsul proprietarilor eventual 

punem...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Realizezi că e o prostie ce spui, nu? Eu cred 

că e o prostie, ăla o ia cu 1000 de euro și vrei să spui că o să vina să ne-o dea nouă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Înseamnă că după aceea o să spuneți că o 

fi o manevră între primărie și...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Dacă ne punem de acord cred că nu.” 

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

consilier, dacă-mi permiteți, doamna președintă...dacă doriți să inițiem o procedură de 

cumpărare înainte de a face acea ofertă trebuie să avem o expertiză și o evaluare făcută 

de un evaluator și un expert autorizat.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Asta vrem și noi.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „După ce 

vom avea acea expertiză, valoarea dată din evaluarea de evaluator, aia va fi posibila 

sumă pe care o putem oferi maxim proprietarului, da?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, dar să parcurgem 

acești pași și să salvăm terenul primăriei care este mult mai mare decât acea insulă din 

mijlocul ei.” 

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

dumnealui va refuza oferta făcută de noi...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „..atunci noi putem să 

facem ce dorim în acele clădiri...” 

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

demarăm procedura...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „..este păcat pentru că este 

o insulă în mijlocul unui teren destul de generos al primăriei.” 

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

reamintesc și uitați-vă în cartea funciară, noi nu mai suntem proprietari pe mari 

suprafețe de acolo din zonă, adică din ce știu eu doar calea de acces mai este a noastră 
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în rest toate proprietățile sunt private, deci este o limbă de pământ de 252 de metri 

pătrați. Aș vrea să veniți, înainte de a veni cu această propunere de cumpărare,  să  

veniți cu o idee de proiect, ce putem face noi într-o fundătură...”   

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „.școala de moașe  pe care 

doamna Cristina Nedelcu vrea să o facă.” 

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

fundătură de 252 de metri pătrați. Doamna viceprima, vă auziți vorbind? E o fundătură 

de 252 de metri pătrați.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dar în jurul ei nu este 

terenul primăriei?” 

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

proprietăți private de jur-împrejur..” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule primar, dacă vrem, noi nu suntem 

avocatul cumpărătorului acuma, noi suntem avocații UAT-ului Focșani, noi nu ținem 

cu dânsul, ținem cu focșănenii, da? Dacă vrem găsim posibilități să facem ceva cu el, 

la prețul ăsta ce să mai discutăm domnul primar, despre ce vorbim, la acest preț, 

discutăm ...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Sunteți de acord cu mine că asta ar fi fost 

așa un praf dacă am fi luat școala aceea, sunteți de acord cu mine? Că aveam altele de 

făcut și apropo de școală nu vă e rușine așa puțin să spuneți că faceți într-o sută de 

metri, într-o fundătură acolo școala de moașe și am renunțat la o clădire de 3000 de 

metri pătrați, hai că sunteți ridicolă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier vreți 

să vă amintesc că vânzarea a fost semnată de domnul primar în 2017?” 

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

vânzare a fost semnată de mine?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Aprobarea vânzării la 

licitație.” 

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

Care?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Peste 150 de licitații au 

fost și n-ați participat niciodată.” 

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

ce trebuia să particip eu dacă legea spune altceva? Iar sunteți în eroare, iar habar n-

aveți, vă mai invit la mine în birou să vă fac lecții de administrație publică.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Nu uitați de terenul de la Mopaf 

domnule consilier, domnule primar, deci haideți nu o mai faceți pe bunii samariteni...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Să supunem la vot acest 

proiect, domnule primar...” 

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

sunteți atât de ofticați pentru că nu ați avut posibilitatea să-mi faceți mie o greutate de 

genul acesta, da știu, da, da.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Greutate? Nu știu la ce 

vă referiți.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Să știți că nu suntem la grădiniță, să 

ne ofticăm, jucăria, dați-mi jucăria...asumați-vă...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dacă-mi 

permiteți, acea vânzare nu este...nu a fost terenul primăriei, a fost a unei societăți 

comerciale care înregistra obligații restante. Conform procedurii codului fiscal am 

executat silit organul fiscal fiind serviciul de impozite și taxe, nu Primăria municipiului 

Focșani, rețineți, a executat silit acel debitor al primăriei, primăria și-a recuperat 

integral obligațiile la bugetul de stat, diferența s-a dus către ceilalți creditori. Deci dacă 

s-ar fi vândut și la 6 milioane de euro și la 1 milion de lei, primăria tot 300 de mii ar fi 

încasat, de lei, ceea ce a și făcut. Așa că toate acuzațiile nefondate plasate în piață de 

neștiutori și de cei care au semnat contractul pentru a crește în ochii unora și a altora 

sunt total nefondate. Eu vă spun doar atât...”  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Știți chestia, cine se scuză se 

acuză?” 

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

permiteți și aveți bunul simț și-mi dați voie să vorbesc.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Dați dovadă de bun simț ca să 

primiți mai departe respect. Știți ce e o regulă naturală dar dumneavoastră n-aveți cum 

să știți.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog termninați-vă 

ideea domnule primar.” 

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

dumneavoastră aveți ceva natural în dumneavoastră dați-mi voie să...”  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Nu vă mai lamentați că sub mandatul 

dumneavoastră s-au întâmplat toate aceste nenorociri, 2016-2020, iacătă 2020, 2022 în 

curând, nu vă mai liniștiți, nu știu, vă întreb, vă mai liniștiți? Că totul este pe spatele 

focșănenilor.” 

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

luat pastilele, din cauza asta face așa.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Nu dumneavoastră vă lamentați...” 

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

buton roșu doamna...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Să vă atrag atenția că nu v-ați luat 

pastilele, tratamentul dumneavoastră.....” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da se pare că, vă rog 

frumos să, nu este cazul acum, domnule primar vă rog scurt, încheiați-vă ideea apoi 

domnul consilier Bîrsan.” 

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

altceva, au fost mulți binevoitori, au făcut plângeri penale, sunt dosare pe rol la 

instanțe, la organele de cercetare, așteptăm soluțiile dar pe urmă vom vedea, până 

atunci să-și facă treaba..”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, atunci instanța să-și 

facă treaba și haideți să nu mai divagăm. Domnul consilier Bîrsan!” 

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

nu mai răscoliți ceva că pute ... dar vă place să băgați degetul undeva că miroase...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...am învățat de la 

dumneavoastră uneori....” 
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Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...limbaj de mahala domnule primar 

nu vă e rușine că sunteți în public, live, vă văd toți focșănenii, cum puteți să  vorbiți în 

halul acesta.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...așa se învață la 

școala...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ia stați așa puțin, doamna Dimitriu, mai 

spuneți o dată ăia 300 de mii de euro cum i-ați făcut până la urmă? N-ați dat răspunsul 

ăla..” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Diferența dintre mine și dumneata 

este prea mare ca dumneata să-mi atragi mie atenția...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Cum ați avut 14 miliarde când n-ați muncit 

o zi în viața dumneavoastră...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Dar n-ați văzut declarația de avere 

că este publică...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Fii sinceră, îi părea cuiva rău când nu a luat 

terenul ăla?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Diferența între mine și...încă o dată 

tot ce s-a făcut la adresa mea s-a demonstrat..” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Atmosfera de mahala vă 

rog frumos să renunțați la ea.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog să mă lăsați să vorbesc. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Bîrsan!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc frumos doamna viceprimar, 2 

cuvinte și haideți după aceea să trecem la vot că n-are rost să ne... discutăm în 

contradictoriu 2 zile, doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu vă rog frumos să mă 

lăsați și pe mine să vorbesc.  

Domnul primar eu vreau să vă adresez dumneavoastră, hai să zic, o recomandare 

că cel mai bun sfat e să nu dai sfaturi nimănui, vedeți dumneavoastră aceste terenuri 

care la prima vedere spunem că n-avem ce face cu ele ne trezim peste doi, trei ani că 

ar fi o oportunitate și nu avem unde. Eu vreau doat atât să vă aduc aminte că noi în 

consiliul local am votat la un moment dat la intersecția semaforizată de la Cuza Vodă 

și Mărășești, de la așa zis surdo-muți cum știm toți focșănenii, acolo trebuia să fie făcut 

un rond, un sens giratoriu care să ne permită spargerea către Carrefour, către rondul de 

la Carrefour, ori acolo s-a prezentat domnul Mersoiu fiind viceprimar, dumneavoastră 

îmi aduc bine aminte ați fost plecat în concediu, la un simulacru, repet și subliniez, la 

un simulacru de licitație în care nu a făcut nimic și ne-am trezit că acel teren a fost luat 

de altcineva...”  

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

Bîrsan haideți să vă povestesc despre ce a fost vorba.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar, recomandarea mea este 

haideți să fim mai atenți să nu dăm cu piciorul la oportunitate.” 

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

ne-am manifestat dreptul legal de a cumpăra, vă amintiți, am avut un raport de 

evaluare...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar cunosc bine situația.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Raportul 

de evaluare ne-a permis să oferim prețul maxim din raportul de evaluare, celălalt care 

a venit și a supralicitat normal că a dat cu 5 mii de lei mai mult iar noi n-am putut să 

mergem peste prețul respectiv, n-are nicio vină nici domnul Mersoiu, n-are nicio vină 

nimeni, asta este legea, îmi pare rău.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu vreau să vă spun la acest microfon ceva 

neoficial pe care îl știu și chiar nu vreau să vă spun..” 

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

ce știți dumneavoastră dar eu nu știu altceva decât că lucrurile s-au procedat legal de 

către domnul Mersoiu, cine a fost acolo, nu contează cu cine a fost acolo...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dar eu vă spun că lucrurile nu au fost chiar 

așa...domnule primar..bun, ce a fost a fost..rugămintea mea, haideți să facem această 

ofertă.” 

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

garantez și străpungerea se va face.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Haideți să o facem este în interesul 

cetățenilor, ați văzut ce aglomerată este centura, de câte ori nu v-am mai spus 

dumneavostră aici.” 

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

semnat deja contractul privind proiectarea tehnică finanțată din fonduri europene 

pentru cele două străpungeri care au fost deja votate, vorbim de aceasta și vorbim și de 

cea din strada Militari până în Anghel Saligny.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Haideți să le facem. Corect și aia trebuie 

pentru că, Cartierul Sud, Cartierul Militari nu are pe unde să iasă, să plece de acolo, se 

aglomerează foarte mult Bulevardul Unirii.  ” 

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

în derularea lucrărilor.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Și ce vreau să vă mai spun dacă tot veni 

vorba și îmi cer scuze că încă vă mai țin 30 de secunde, de la acest microfon v-am spus 

de nenumărate rânduri din 2016 încoace, haideți să facem un pasaj subteran că nu este 

imposibil, am discutat cu diferiți constructori, un pasaj subteran de la Big către 

intersecția cu Ștefan cel Mare și să lărgim Piața Unirii, faceți dumneavoastră proiectul 

să nu ziceți că-i de la mine să-l blocați, eu îl votez dar dumneavoastră să-l faceți.”  

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

idee foarte bună dar căutăm sursă de finanțare, sunt costuri imense.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule la BNR-ul ăsta vin mulți bani, la 

fonduri europene...” 

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

pe acestă...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu pot să mă pronunț că nu știu exact dar se 

pot găsi soluții.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „În forma 

inițială a BNR da erau prevăzute și asemenea tipuri de lucrări de finanțare. În ultima 

formă nu...”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...domnilor dar la diverse 

ce mai citim?” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, îmi cer scuze eu doar atât am avut de 

spus, mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun, haideți să grăbim 

puțin ședința că este târziu și mai avem mai multe proiecte de discutat, domnule 

consilier Nedelcu, vă rog. Supun la vot proiectul numărul 11. Cine este pentru? Cine 

se abține? Domnule consilier Gongu? Nu mai este online.  

          Cu 8 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 11 „abțineri” a doamnelor și domnilor 

cosilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, proiectul nu a fost aprobat. 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 

contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani, în conformitate cu Legea nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

   Inițiatori, consilieri locali Costea Ionel, Dumitru Victor,  

   Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule consilier Șelaru.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Mulțumesc, nu particip la vot.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Să se consemneze că 

domnul consilier nu participă la vot. Dacă nu mai sunt, mai sunt alte discuții? Dacă nu 

mai sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? În online nu mai este nimeni. Se 

abține cineva? Împotrivă? Domnilor consilieri de la PSD? Nu am văzut…” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Și noi suntem pentru dar nu înțeleg de ce 

nu ne-ați pus și pe noi aici că nu făcea rău așa. Ori aveți senzația că noi nu...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Este comisia...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Lăsați comisiile..suntem de acord și noi, 

grupul Partidului Social Democrat cum am fost întotdeauna alături de cetățeni.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun, mulțumim domnule 

consilier Nedelcu. Cu 19 voturi pentru proiectul nr. 12 a fost aprobat.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Mister ai învățat ceva de la mine, nu?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să vă înscrieți la 

cuvânt.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„18 pentru, da?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, 18 că lipsește domnul 

Gongu.” 

Cu 18 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 
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Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 12 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 446 

 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală 

de 9,25 mp. (9,25 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focșani, T 29, P 1708, către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România – 

Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv și FDCP-3m, în vederea 

realizării lucrării „Instalație de alimentare cu energie electrică” la imobilul situat 

în Focșani, str. Sublocotenent Tănăsescu Dumitru nr. 10, proprietatea domnului 

Enoiu Claudiu Daniel;         

     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

  

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt supun la vot proiectul numărul 13. Cine este 

pentru? Cu 19 voturi pentru proiectul 13 a fost aprobat.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„17, sunt foarte mulți domni consilieri...domnul Dumitru nu este, domnul Zîrnă nu 

este.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, a ieșit când dădeam 

citire proiectului și n-am văzut.  

Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Iorga Marius Eusebiu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru 

Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel” proiectul nr. 13 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 447 

 

Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a 

dreptului de uz și servitute...domnilor consilieri vă rog puțină liniște, dau citire 

proiectului 14...da și domnul primar a făcut la fel dar mă rog, este invitat, dumnealui 

poate să plece când vrea. Bun, dumneavoastră domnule consilier Nedelcu n-aveți...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Tocmai că eu am venit aici în slujba 

cetățenilor și dacă vreau să plec cer voie președintelui de ședință pentru că așa mi se 

pare normal și de bun simț, nu pleci așa de capul tău.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vai, mulțumesc! Bun, să 

cereți voie și când vreți să vorbiți.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Când primești un mesaj de la vreo unu așa 

gata plecați.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să, iarăși lumea 

ne privește și nu are răbdare să vadă circul. Proiect de hotărâre privind...încă o dată 

dau citire proiectului de hotărâre, poate sunteți atenți.” 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală 

de 9,20 mp. (9,20 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului 
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Focșani, T 29, P 5278, către Societatea ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ 

SUD Rețele, în vederea realizării lucrării „Extindere rețea și branșament gaze 

naturale + PRM gaze naturale” la imobilul proprietatea doamnei Mihăilă 

Daniela, situat în Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 10, județul Vrancea;  

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

  

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt supun la vot. Cine este pentru?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„16.” 

Domnul consilier local Costea Ionel a părăsit sala de ședințe. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ 

Cu 16 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 14 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 448 

 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală 

de 7,50 mp. (30,00 m x 0,25 m) aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focșani, T 96, P 5327, 5328, către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România 

– Sucursala Focșani, în vederea realizării lucrării „Branșament electric la 

obiectivul Loc de joacă” situat între blocurile nr. 4 și nr. 10 din str. Peneș 

Curcanu, aflat în administrarea Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Domnul consilier local Zîrnă Cristian a intrat în sala de ședințe. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt supun la vot acest proiect. Proiectul numărul 15. Cine este pentru? Doamna 

secretar general?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„17.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ 

Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Iorga Marius Eusebiu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru 

Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel” proiectul nr. 15 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 449 

  

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală 

de 7,50 mp. (30,00 m x 0,25 m) aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focșani, T 121, P 6305, 6306, către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE 

România – Sucursala Focșani, în vederea realizării lucrării „Branșament electric 
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la obiectivul Loc de joacă” adiacent blocului nr. 44 din Focșani, str. Prof. Gh. 

Longinescu, aflat în administrarea Direcției de Dezvoltare Servicii Publcie 

Focșani;            

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt supun la vot acest proiect. Proiectul numărul 16, cine este pentru? Cu 16 voturi 

proiectul nr. 16 a fost aprobat.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Cu 17.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine a venit?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Domnul Zîrnă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Zîrnă...cu 17 

voturi...” 

Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Iorga Marius Eusebiu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru 

Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel” proiectul nr. 16 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 450 

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 8,00 mp. situat în 

Focșani, str. Vămii nr. 3, (fostă str. Mare a Unirii nr. 3), județul Vrancea, T 161, 

P 8350 înscris în CF 67392, ce aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani, către domnii Miron Ion și Miron Mariana;     

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Toată lumea este pentru. 17 

voturi…o abținere.” 

Cu 16 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Iorga Marius Eusebiu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel și o abținere din partea domnului consilier Şelaru Aurel” proiectul 

nr. 17 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 451 

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului real găsit la măsurătoare în suprafață 

de 23,00 mp. situat în Focșani, str. Frăției nr. 2, județul Vrancea, T 120, P624, 

înscris în CF nr. 69374, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, 

către domnul Mavrodin Ionel;        

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dacă-mi 
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permiteți doamna viceprimar. E parcela 6241, ați citit 624.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Așa este scris domnule  

Primar.” 

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

dispoziție, dar proiectul e parcela 6241.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Atunci să facem un  

amendament pentru îndreptarea erorii.” 

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

proiectul e 6241, în momentul în care se va transcrie ședința să se țină cont că e 6241, 

nu 624. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În regulă. Ok. Supun la 

vot proiectul nr. 18. Cine este pentru? Se abține cineva?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„A intrat și domnul Gongu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „A intrat și domnul 

Gongu, deci domnule Gongu proiectul nr. 18.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„18.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu are semnal, mi-a scris 

că nu prea are semnal.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Atunci 16 pentru și o abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ 

Cu 16 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Iorga Marius Eusebiu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel și o abținere din partea domnului consilier Şelaru Aurel” proiectul 

nr. 18 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 452  

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 51,00 mp. situat 

în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 17A, județul Vrancea, T 88, P4979, înscris 

în CF nr. 54025, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către 

Societatea DORALGIN COM SRL;       

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnule 

Gongu sunteți pentru sau împotrivă?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Auziți? Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, se abține cineva? 

Deci domnul Șelaru se abține. 

Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu 
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Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și o „abținere” din partea domnului consilier 

Şelaru Aurel” proiectul nr. 19 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 453             

 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” 

Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog propuneri,  

domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Propun din partea grupului PNL-USR pe  

domnul consilier Victor Dumitru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Grupul PSD?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Din partea grupului PSD-PNL propunem  

pe domnul Georgian Mocanu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Să se consemneze.  

Comisia de numărare a voturilor propuneri, vă rog doamna Dimitriu.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Să se consemneze că a fost grupul  

PSD că urmează redactarea procesului verbal și prostiile pe care le spune domnul 

consilier local.” 

 Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Nu, domnul Nedelcu a vrut să 

spună din partea coaliției PNL-PSD.” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Deci mergeți la București și faceți 

coaliție cu cine doriți dumneavoastră, suntem în consiliul local Focșani, vă reamintesc, 

mulțumesc.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Cer permisiunea dacă sunteți de acord, 

vreau o petiție pentru domnul Cîțu să le bage mințile în cap acestor consilieri că sunt 

la guvernare datorită nouă, că altfel erau vai și amar de capul lor....” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Iar ați divagat de la 

subiect, așteaptă copii aceia la etajul 2 să fie validați și să-și aleagă...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Îmi pare rău dar nu mai sunteți la  

guvernare, nu mai vorbiți...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, vă rog. Propuneri  

pentru comisia de validare.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Grupul PNL-USR Plus propune...n-au  

fost îndoieli și nici nu sunt și nici nu vor fi...propune pe domnul consilier Zîrnă Cristian 

și pe domnul consilier Răduță.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Coaliția de guvernare Partidul Social  

Democrat - PNL propune pe domnul Ungureanu.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Nu mai luați în bătaie de joc.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „În bătaie de joc luați voi.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Grupul PNL nu-l luați în bătaie de  

joc.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Voi care nu vă reveniți.”  

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Partidul Național Liberal la Focșani  



42 
 

este departe de a avea coaliție cu dumneavoastră, așadar dragi colegi, vedeți-vă de 

treaba dumneavoastră.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dați-vă cu reveneală că vă spun lui Cîțu și  

dacă primiți acum un telefon de la Cîțu fugiți ca potârnichele pe aici în brațele noastre. 

Stați cuminți.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți că vine  

Crăciunul dacă mai zăboviți” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Nedelcu nu e normal, 

nu e firesc să vă adresați în felul ăsta...lucru serios, să luați în derâdere.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Corect, a zis foarte bine, nu mai luați în  

derâdere o coaliție de guvernare domnule Victor Dumitru, nu mai luați în derâdere o 

coaliție de guvernare, v-ați bătut joc de cetățenii acestei țări și acestui municipiu atâta 

timp...nu luați această coaliție...îmi pare rău...”  

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să continuăm, 

haideți să votăm proiectele în continuare, vă rog!” 

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol 

T23, P64/1, CAD 67523, CAD 58411  înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Băeșu Viorica;         

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Vă rog dacă sunt discuții  

pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul 21. Cine este pentru? 

Împotrivă? Se abține cineva? Câți mai suntem doamna secretar?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„ 19.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ 

Cu 19 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel” proiectul nr. 21 a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 454. 

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 

unui președinte de ședință  pentru Consiliiul local al municipiului Focșani pentru 

o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2022;    

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog propuneri. 

Domnul consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc! Din partea grupului PNL-USR  

îl propun pe domnul Victor Dumitru. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul consilier Bîrsan are dreptate, din  

partea coaliției Partidului Social Democrat și a PNL-ului îl propunem pe...”  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Domnule Nedelcu, haideți terminați  
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cu miștourile caracteristice, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Doamna Dimitriu dacă nu există coaliția  

asta atunci îmi cer scuze, dar atâta timp cât este coaliție vă rog frumos să vă dați cu 

reveneală.... Deci îl propunem pe domnul Radu Nițu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Să se consemneze.” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Deci în continuare avem colegele de 

la grupul USR Plus așadar eu cred că sunteți un pic dezamăgiți așa...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Am zis eu ceva? Dacă țineți minte ce am 

zis, domnul Costel Bîrsan are dreptate, voi aici sunteți un grup, eu am zis din partea 

coaliției Partidului Social Democrat și PNL.” 

 Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...domnule Nedelcu mergeți până la 

sediul dumneavoastră care nu știu cât o să-l mai aveți, mă rog, n-am idee.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Gata, e suficient!”   

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Domnul Nedelcu, trebuia să mai 

adăugați domnul Nedelcu, datorită căruia ați rămas la guvernare, asta e...nici praful 

măcar.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „S-a ales destul praful de Vrancea  și 

de Focșani 25 de ani...din păcate pentru dumneavoastră...” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Aloo, vă supără adevărul? Nouă ne pare 

rău că am venit cu voi la guvernare că știam ce foame sunteți dar asta e viața, pentru 

cetățeni și pentru România am votat alături de voi.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să trecem la vot 

să...dar mai avem o mulțime de proiecte de votat..supun la vot...”  

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

permiteți, eu cred că praful din Focșani este datorită șantierelor, nu datorită unei 

proaste administrări, mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dar nu știu cine a zis asta 

dar în fine, haideți să încetăm. Praful din Focșani vă spun eu de unde este, este de la 

răsărit adus de anticiclonul siberian, haideți să...” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Ca să faci praf trebuie să muncești 

dar ăștia n-au treabă cu munca nu știu despre ce este vorba.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mai mult spațiu verde, 

mai multă vegetație care să absoarbă acest praf, care să atragă norii, să fie mai multă 

umiditate, cred că aici intrăm în detalii pe care nu are sens să le... haideți să ne revenim, 

supun la vot propunerea greupului PNL – USR. Cine este pentru? Se abține cineva?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Puteți să repetați că m-au bruiat colegii 

dumneavoastră de coaliție, mă rog de asociere sau cum vă cheamă pe voi...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am supus la vot 

propunerea PNL – USR, domnul consilier Dumitru să fie președinte de ședință. Cine 

este pentru? Cine este împotrivă? 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da mă votați...Noi suntem împotriva lui..da 

zi mai departe, continuă...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Se abține careva?” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, ne abținem că așa este normal că 

dumnealui nu se regăsește în Partidul Social Democrat în această coaliție, din această 

cauză ne abținem.” 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog fără comentarii 

suplimentare. Vă rog frumos!” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu am nimic cu dumnealui, chiar îl 

respect.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule Nedelcu ați 

făcut vreodată vreun proces verbal de ședință? Vă întreb.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, da.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dumneavoastră, 

personal?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Eu am fost mai mult președinte de ședință  

decât o să fiți dumneavoastră în tot mandatul ăsta, da?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă ați redactat vreodată  

un proces verbal de sedință de consiliu local...credeți-mă că este foarte urât să asculte 

cineva...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Oamenii trebuie să asculte și să înțeleagă  

că este o coaliție la guvernare, eu despre asta vorbesc, nu vorbesc..nu spun prostii cum 

se aude aici despre un grup...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot…” 

 Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Și pe domnul Gongu să-l întrebați.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule Gongu vă rog 

să-mi spuneți dacă sunteți pentru domnul Victor Dumitru sau sunteți împotrivă pentru 

că o ridicare de mână sarputea să fie înșelătoare.” 

 Domnul consilier Gongu Emanuel: „Da, eu nu înșel pe nimeni, alții se înșeală, 

mă abțin pentru domnul Dumitru.”  

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul se abține.” 

 Domnul consilier Gongu Emanuel: „Când vor rămâne fără sprijin politic 

atunci să vedeți cum vor plânge.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...dacă cumva există niște oameni care 

votează aici mai mult decât 11, de unde știți?”   

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Care mai mult decât 11?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi nu trebuie să supuneţi la vot şi pe 

domnul... ? Nu vă e ruşine aşa puţin? Eu ştiu că sunteţi în coaliţia de guvernare, dar vă 

rog frumos.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot propunerea 

...propunerea grupului PSD, ca domnul Radu Niţu să fie preşedinte de şedinţă. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupului PSD PNL, aţi zis bine, pe domnul 

Radu Niţu. Cine este pentru?Aşa se zice. ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este pentru? ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Hai băieţi, ridicaţi mâna, nu sunteţi...daţi-

vă cu reveneală. 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este împotrivă? 

Cine se abţine?  

          Cu 9 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 11 abțineri a 
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doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian propunerea nu a fost 

aprobată.” 

          Domnul consilier Radu Nițu:  „Mai aveţi un pic, un pic şi vă modelaţi după 

partea dreaptă.” 

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Aţi vorbit cu Mama Omida 

domnule consilier Niţu? Aţi vorbit cu Mama Omida? ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun, vă rog frumos să vă 

cereţi... da.. haideţi să trecem mai departe la lista de proiecte suplimentare, vă rog, 

putem să continuăm şedinţa? Domnilor consilieri, domnilor consilieri, înţeleg că aveţi 

chef de petrecere dar haideţi să continuăm şedinţa. Continuăm? Domnul consilier 

Nedelcu.. 

          Lista suplimentară pe ordinea de zi, proiectul numărul 2.”  

 

          Se prezintă punctul 2 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat și 

particular din Municipiul Focşani, pentru anul școlar 2022-2023; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

      Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? Vă rog, domnule primar! ” 

          Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „Urmare 

avizului conform acordat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea prin adresa 

numărul 12453/18 din 15 decembrie 2021 formulez următoarele amendamente: 

         -se va elimina din anexa numărul 1, poziţia 1 Serviciul Public Creşe Focşani din 

reţeaua de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona în anul şcolar 2022-

2023 în municipiul Focşani.  

         -se va completa în anexa numărul 1 la poziţia 19 pentru Liceul Tehnologic „G.G. 

Longinescu” Focşani cu nivelul de şcolarizare postliceal în reţeaua unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona în anul şcolar 2022-2023 în 

municipiul Focşani. 

         -se va completa în anexa numărul 1 la poziţia 24 pentru Colegiul Economic 

„Mihail Kogălniceanu” Focşani cu nivelul de şcolarizare profesională în reţeaua 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona în anul şcolar 2022-

2023 în municipiul Focşani. 

         -şi de asemenea se va completa în anexa numărul 2 la poziţia numărul 2 pentru 

Școala Primară „Regatul Poveştilor” Focşani, strada Mitropolit Varlaam, numărul 17, 

judeţul Vrancea, nivelul de învăţământ primar în reţeaua unităţilor de învăţământ 

preuniversitar particular care vor funcţiona în anul şcolar 2022-2023 în municipiul 

Focşani. Mulţumesc! ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii în ceea 

ce priveşte aceste amendamente. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Este vorba 

de reţeaua şcolară, care trebuie aprobată la... este vorba despre reţeaua şcolară care 

trebuie votată pentru anul următor, potrivit adresei Inspectoratului Şcolar. Doamna 

secretar, vă rog! Cine este împotrivă? Se abţine cineva? ” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Era logic, normal, firesc să ne puneţi şi 

nouă la dispoziţie amendamentul ăsta ca să nu fim....” 
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           Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „Dar am 

discutat la comisii şi vi s-a transmis şi adresa Inspectoratui Şcolar, nu am făcut altceva 

decât... avizul conform s-a înaintat... ” 

           Domnul consilier Victor Dumitru: „Am discutat la comisii despre 

amendamentul ăsta? ” 

           Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „La 

momentul în care s-a întocmit ordinea de zi şi acest proiect de hotărâre, nu aveam 

avizul final, după ce am primit avizul final am constatat că Inspectoratul Şcolar a făcut 

câteva îmbunătăţiri ale reţelei şcolare, în sensul că a adăugat la... a scos conform legii, 

a scos din reţeaua şcolară... am discutat la comisii, mai reluăm o dată discuţia. Deci, 

inspectoratul a constatat, conform legii Serviciul Public de Creşe nu mai poate face 

parte din reţeaua unităţilor de învăţământ şi a completat pentru Liceul Tehnologic 

„G.G. Longinescu” cu nivel de şcolarizare postliceal, pentru Colegiul Economic 

„Mihail Kogălniceanu” cu nivel de şcolarizare profesional iar la Școala Primară 

„Regatul Poveştilor” a completat  cu nivelul de învăţământ primar. Deci, conform 

avizului venit de la Inspectoratul Şcolar Judeţean, nu s-a făcut nicio altă modificare. ” 

           Domnul consilier Victor Dumitru: „Deci, a propunerii Inspectoratului Şcolar, 

nu? ” 

           Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „Este 

avizul... ” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu „Conform legii educaţiei, este 

obligaţie în Legea educaţiei şi noi suntem astăzi pentru a da hotărâre, dar conform 

Legii educaţiei Inspectoratul Şcolar avizează şi transmite Consiliului Local.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Chestiune care se face 

anual în completare.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamna preşedinte, ne-am lămurit. 

Mulţumim de lămuriri. Propun să reluaţi votul. Noi nu am ştiut despre ce e vorba.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi, s-au lămurit, 

supun la vot proiectul...pardon amendamentele propuse de domnul primar. Vă rog, cine 

este pentru? Şi domnul Gongu este pentru. Se abţine cineva? Deci toată lumea este 

pentru aceste amendamente. 

          Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian amendamentele au fost aprobate.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 

numărul 2 în completarea ordinii de zi. Cine este pentru? 

          Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 2 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 455 
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          Se prezintă punctul 3 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 15 

Focșani”; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

acest proiect . Dacă nu sunt supun la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Vă rog 

să vă închideţi microfonul domnule consilier Bîrsan! Mulţumesc! 

          Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 3 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 456 

   

          Se prezintă punctul 4 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Internat a 

Liceului cu program sportiv”; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect ? Dacă nu sunt supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se 

abţine cineva? În online, domnul Gongu, vă rog? Mulţumesc! 

         Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 4 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 457 

 

        Se prezintă punctul 5 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Liceului 

Tehnologic G.G. Longinescu Focșani”; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect ? Dacă nu sunt supun la vot. Cine este pentru?        

         Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 5 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 458 

 

         Se prezintă punctul 6 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 
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„Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Colegiul Național 

Pedagogic Spiru Haret”; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii? Dacă 

nu sunt supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă?  Se abţine cineva?  Vă 

mulţumesc domnule consilier.    

         Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 6 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 459 

 

         Se prezintă punctul 7 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. nr. 200 din 30 iulie 2020 privind  aprobarea documentației 

tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea 

sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Creșterea performanței 

energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe la Liceul de Artă Gheorghe 

Tattarescu Focșani”; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect?”    

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „Şi aici este 

o eroare în ordinea de zi, proiectul se referă la hotărârea de consiliu local numărul 200 

din 30 iulie 2020, nu 2000, da? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Deci, practic este greşeală 

de redactare, să se consemneze că...” 

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

redactare, titlul corect al proiectului este modificarea HCL a municipiului Focşani 

numărul 200 din 30 iulie 2020, nu 2000. Mulţumesc! ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, dacă nu mai sunt alte 

discuţii supun la vot acest proiect, proiectul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? 

Se abţine cineva? 

         Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 7 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 460 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru:„Trecem mai departe. 

Domnilor consilieri vă rog, haideţi să continuăm şedinţa. Eu acum sper, ca să pot să-l 

mulţumesc pe domnul consilier Nedelcu cu privire la acea glumă. Aveţi pe masă 

invitaţii la concertul de Crăciun a Corului Pastorala, care va începe la ora 18.00. Vi l-

am înmânat personal pentru că a venit domnul dirijor şi mi le-a lăsat, astfel încât după 

şedinţă dacă avem timp şi totul decurge în mod civilizat să putem să vedem atât pe cei 
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de la Corul Pastorala cât şi pe cei de la Ţara Vrancei de la ora 19.00. Sperăm să fim 

mai buni că doar de aceea vine Crăciunul. Haideţi să continuăm. 

 

         Se prezintă punctul 8 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea 

Cinematografului Balada”; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Dacă sunt discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? În 

sală toată lumea este pentru... şi domnul consilier Gongu. 

         Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 8 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 461 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru:„Proiectul numărul 9 a fost 

scos de pe ordinea de zi. 

 

         Se prezintă punctul 10 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

punerea la dispoziția Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A. a terenului în suprafață totală de 295406 mp., identificat prin T. 68, 

parcela 347% situat în extravilanul Municipiului Focșani, înscris în Cf nr. 65681 

UAT Focșani, având categoria de folosință „pășune”, în vederea realizării unei 

„gropi de împrumut”, necesară construirii obiectivului de investiții „Autostrada 

Buzău-Focșani”; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? Domnul consilier Bîrsan. ” 

         Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulţumesc doamna viceprimar! Eu zic să 

votăm acest proiect, să zicem Doamne Ajută să se execute această autostradă odată şi 

să avem şi noi legătura cu Bucureştiul şi cu restul ţării pe un drum modern dar trebuie 

avut în vedere această groapă, aşa zisă groapă de împrumut, de fapt se escavează o 

mare cantitate de pământ pentru realizarea unei... o rampă de acces acolo unde va fi 

punctul de întâlnire. Problema este... ” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Vor fi mai 

multe rampe.. ” 

         Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vor fi mai multe, problema este că acolo... eu 

am locuit în zonă, am copilărit acolo şi cu domnul Niţu, se va umple cu apă acea groapă, 

deci pânza freatică e destul de sus şi va mai apare un lac acolo pe lângă cele care sunt. 

Deci, trebuie făcut în aşa fel încât să revină într-adevăr la forma iniţială dacă nu ne mai 

procopsim cu încă o baltă. Mulţumesc!” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „Astăzi a 

mai fost o şedinţă, a participat online şi domnul arhitect şef al Primăriei municipiului 

Focşani, domnul Păduraru şi s-a ridicat această problemă şi dumnealor au promis că la 

sfârşitul lucrărilor această groapă va fi adusă la stadiul iniţial, acela de păşune. Da 

domnul arhitect? Aşa am înţeles. ” 
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         Domnul architect şef Păduraru Coban George: „Bună ziua! Am vorbit cu cei 

din conducerea CNAIR şi au specificat faptul că la sfârşitul lucrărilor groapa va fi 

adusă la o formă iniţială, în sensul că va fi umplută înapoi cu pământ vegetal rezultat 

din decaparea suprafeţelor pe care se va construi autostrada, adică lor le trebuie pământ 

bun pentru realizarea rambleurilor iar pământul vegetal, acel loess de pământ negru, 

trebuie şi ăla depozitat undeva şi se vor folosi această groapă pentru.. este cumva ce ne 

trebuie având în vedere destinaţia propusă prin PUG va fi spaţiu verde, adică pământ 

vegetal, eu zic că e ok. Astea au fost discuţiile. Mulţumesc! ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, mai sunt alte discuţii? 

Pe mine m-ar interesa domnule arhitect ce aţi discutat în ceea ce priveşte termenul de 

finalizare a acestei autostrăzi, având în vedere că în PUG-ul nostru propus, există acolo 

o amenajare care va putea conduce la mărirea suprafeţei de spaţiu verde pe cap de 

locuitor. Cum rezolvăm această problemă? Care este alternativa?” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Doamna 

viceprimar dacă încă o dată eraţi puţin atentă la tot ce se întâmplă în România, mai ales 

pe partea asta de investiţii, asta este un proiect finanţat din PNRR, termenul de 

finalizare a tuturor investiţiilor prin PNRR este 2024, da? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da domnule primar, eu nu 

am nimic împotrivă. Am citit domnule primar. ” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Acest 

document pe care noi îl emitem astăzi este necesar, deşi nu ştiu de ce e necesar pentru 

că acest document ar fi trebuit să fie ulterior încheierii procedurii de licitaţie, da? 

Dumnealor ar trebui să... CNAIR-ul ar trebui să scoată la licitaţie proiectarea tehnică 

şi execuţia pentru acest segment de autostradă Buzău-Focşani, da? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Eu vreau să mă asigur că 

toată lumea a lăsat garanţii acolo, că va finaliza proiectul pentru că noi ştim că încă din 

2011 se lăuda nu ştiu cine că avem autostradă şi au mai trecut vreo 9 ani de atunci. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mi-a adus aminte acum colegul meu, Liviu 

Macovei...” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Domnul 

consilier, domnul consilier dacă-mi permiteţi, într-adevăr nu mai aveţi de unde să 

obţineţi acum informaţii atât de proaspete pentru că mai sunteţi la guvernare dar 

întrebaţi colegii dumneavoastră de la PNL. Mulţumesc! ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, mulţumesc, 

mulţumesc. ” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „O să vă 

spunem noi când o să vină domnul ministru al transporturilor în Vrancea. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Deci, consemnăm că în 

2024 dumneavoastră ca membru al Partidului Social Democrat, aflat acum la guvernare 

garantaţi că în 2024 se termină şi proiectul de autostradă. ” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Ne dorim 

cu toţii să finalizăm cât mai repede aceste... să ne încadrăm...da? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bineînţeles că ne dorim cu 

toţii dar nu mi-aţi spus ce facem cu spaţiul verde pe care noi trebuie să-l avem, 28 ăia 

de metri pătraţi. ” 
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         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Doamna preşedinte, de la începuturi a fost 

proiectul Partidului Social Democrat, în sfârşit, inclusiv... ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Haideţi domnule consilier încetaţi 

cu minciunile care le aveţi. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Taci mă, nu mai fleorcăi, te bagi peste mine, 

linia doi, taci din gură. ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Încetaţi odată cu minciunile!” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mamă, da eşti panaramă. ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Dar nu vă e ruşine să vă urcaţi pe 

munca altora? Nu vă e ruşine?” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Gata, gata, să încetăm. 

Supun la vot acest proiect, proiectul numărul 10.” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Să vă fie ruşine, 25 de ani nu aţi 

avut ruşine, corect. Aţi dus Vrancea... la ultimul judeţ.. ”  

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este pentru? Cine este 

pentru? 

         Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 10 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 462 

 

        Se prezintă punctul 11 în completarea ordinii de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 35,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2021 în vederea organizării spectacolului aniversar la trecerea dintre ani, 

Revelion 2022;       

                                                                    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect? Domnul consilier Dumitru şi apoi domnul consilier 

Nedelcu.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, eu nu am discuţii, am de făcut un 

amendament, propun diminuarea sumei la 20,00 mii de lei.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci din 2008 Miron Mitrea a spus votaţi 

autostrada Moldovei. ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Suntem la alt proiect doamna 

preşedintă, vă rog din suflet să facem conexiunea între... gargara aceasta politică de 25 

de ani în Vrancea, nu mai ţine a PSD-ulului? ”  

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Atât am avut de spus. Vedeţi, această 

Şoşoacă a Parlamentului, a micului Parlament... ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Domnule senator, domnule 

senator... ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...se bagă în seamă, nebăgând-o nimeni în 

seamă.. ” 
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         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mergeţi la dumneavoastră la 

partid şi văicăriţi-vă acolo. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Doamna europarlamentar, ce vă mai 

întindeaţi dumneavoastră pe şoseaua aia pe acolo...vă plăcea să vă întindeţi pe şoseaua 

aia pe acolo şi să faceţi... ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Să ştiţi că autostrada vine şi aia 

am vorbit în campania de la europarlamentare, să ne aducem aminte. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă aduceţi aminte cum făceaţi cu... ? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Sunteţi în afara 

proiectului, acum vorbim despre Revelion. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da, Miron Mitrea, da? Miron Mitrea a 

PSD... Marian Oprişan, Miron Mitrea a PSD... ” 

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

permiteţi doamnelor şi domnilor consilieri, observ un afront total adus focşănenilor, în 

primul rând prin acest amendament. Vă aduc la cunoştinţă că Primăria Bacău, unde 

este primar USR a alocat suma de 100,00 mii lei, cu 20,00 mii de lei nu vine nimeni, 

aşa că retrag proiectul. Mulţumesc! Ca să nu mai fie niciun fel de problemă, cu 20,00 

mii de lei nu vine nimeni să asigure..să asigure un foc de artificii ,iar eu nu dau nişte 

fâsuri de artificii, că aşa vrea PNL şi USR. Să fiţi sănătoşi, s-a închis. ” 

         Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulţumesc pentru cuvânt, eu voiam ... ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Victore, sunt copii care vor să se simtă bine, 

ce aveţi cu ei, mă ? Nu vă e ruşine aşa puţin? Am înţeles că tu nu ai, tu vezi de treaba 

ta, taci şi stai în banca ta.” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog frumos, haideţi 

domnule consilier.” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Limbajul mai elevat aşa...ca 

pentru Consiliu Local.” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „N-are nicio treabă...limbajul. Draga mea, 

ştii ce eşti tu pentru mine? Ştii ce eşti tu pentru mine? Ai auzit... ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Nu sunteţi la dumneavoastră acolo 

la...Dar nu mă interesează, chiar nu trebuie să fiu nimic.” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „....să-ţi fie ruşine mă...exact, uită-te în DEX 

şi vezi... 

         Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Domnul Nedelcu, staţi un pic în cap să vă 

reveniţi domnul Nedelcu...asta nu-i...măi stai cuminte în banca ta acolo.” 

         Domnul consilier Radu Nițu: „Cu cine vorbeşti măi, păstrează-ţi distanţa mă, 

păstrează...” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog frumos să vă 

abţineţi...haideţi să facem o pauză de două minute. Facem o pauză de cinci minute, vă 

rog aparatul tehnic pauză cinci minute. ” 

         Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna preşedintă...nu mai faceţi, că 

votaţi...haideţi... ” 

 

         PAUZĂ 
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         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul primar? Ştiţi ceva 

de dumnealui? Vine domnul primar? Dacă nu vine dumnealui eu propun totuşi să îl 

chemaţi pentru că este un moment festiv şi încă o dată ţin să felicit. ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță : 

„A plecat o colegă după dumnealui, vine imediat. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun, atunci mai aşteptăm 

două minute pentru a afla ce au ales consilierii tineri din Consiliul Local, în funcţia de 

primar, viceprimar şi secretar general. Dau cuvântul până atunci reprezentantei 

Inspectoratului Şcolar care a participat la procesul de vot să dea citire procesului 

verbal. Vă rog, domnişoară! ”  

        Reprezentant Inspectoratul Şcolar: „Proces verbal pentru alegerea primarului, 

viceprimarului şi a secretarului Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani, 

încheiat astăzi 16 decembrie 2021 în cadrul şedinţei de lucru a comisiei electorale 

centrale pentru alegerea primarului, viceprimarului şi secretarului Consiliului Local al 

Tinerilor din municipiul Focşani. Pentru aceste funcţii au candidat următorii consilieri 

locali tineri: Ganea Elena Amalia, Bengescu Laurenţiu, Ene Cătălina Georgiana, 

Niculae Iolanda Daniela, Rusu Dragoş Costel, Ghiniţă Ana Maria, Dusavovchi Florin, 

Agherghinei Daria, Răcoşanu Bianca, Apostolie Ioana, Andrei Cosmina. În urma 

votului liber exprimat al celor douăzeci şi unu de consilieri tineri s-au obţinut 

următoarele  rezultate: Ganea Elena Amalia 3 voturi, Bengescu Laurenţiu 1 vot, Ene 

Cătălina Georgiana 8 voturi, Niculae Iolanda Daniela 6 voturi, Rusu Dragoş Costel 2 

voturi, Ghiniţă Ana Maria 7 voturi, Dusavovchi Florin 3 voturi, Agherghinei Daria 6 

voturi, Răcoşanu Bianca 16 voturi, Apostolie Ioana 5 voturi, Andrei Cosmina 4 voturi. 

         Prin urmare, pentru funcţia de primar a fost aleasă  Răcoşanu Bianca cu un număr 

de 16 voturi, iar pentru funcţia de viceprimar a fost aleasă Ene Cătălina Georgiana cu 

un număr de 8 voturi, pentru funcţia de secretar al Consiliului Local al Tinerilor din 

municipiul Focşani a fost desemnată Ghiniţă Ana Maria cu un număr de 7 voturi, drept 

pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Să-i aplaudăm pe noii aleşi 

în funcţii: primarul, viceprimarul şi secretarul general şi-i invităm în faţă pentru a le fi 

adresate felicitările primarului şi Consiliului Local. ” 

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

primul rând, felicitări! Domnişoara primar! ” 

        Domnişoara primar Răcoşanu Bianca: „Mulţumesc frumos! Numele meu este 

Răcoşanu Bianca, sunt de la Liceul Pedagogic Spiru Haret şi vreau să mulţumesc 

colegilor care m-au votat, pentru încrederea acordată. Sper să îi reprezint cu succes şi 

proiectele pe care le vom dezvolta împreună, pentru că suntem o echipă, să fie duse 

până la capăt şi să aducem o contribuţie...am emoţii, mă scuzaţi. ” 

        Domnişoara secretar Ghiniţă Ana Maria: „Bună seara, de acum! Sunt Ghiniţă 

Ana Maria secretara, sunt de la Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza şi sper să 

derulăm proiecte care vor ajuta comunitatea din Focşani şi tinerii în mare parte. ” 

        Domnişoara viceprimar Ene Cătălina Georgiana: „ Bună seara! Mă numesc 

Ene Cătălina Georgiana, sunt elevă la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” şi 

aşa cum au spus şi colegele mele avem în plan de a aduce cât mai multe proiecte la bun 

sfârşit şi să mulţumim cât mai multe persoane, dacă se poate. Mulţumesc! ” 
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        Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Vă doresc 

succes în noua funcţie onorifică pe care o veţi deţine, dar cred eu că e o funcţie care vă 

va pune la treabă şi vă va aduce noi provocări şi aşteptăm, aşa cum am spus şi la început 

proiecte din partea voastră, din partea colegilor şi nu numai a voastră, a celor 21, a 

tuturor elevilor din municipiul Focşani, să vină să ne prezinte diverse proiecte pe care 

noi să le susţinem şi alături de voi  să le dezvoltăm pentru că voi sunteţi viitorul nostru, 

pentru voi noi aici suntem să muncim, da? Încă o dată mult succes şi felicitări! Succes! 

Mulţumesc!” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Felicitări încă o dată şi spor 

la treabă şi cât mai multe proiecte interesante. Foarte frumos! ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„O să vă rog să supuneţi la vot procesul verbal,da? ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Continuăm şedinţa şi vă 

propun să supunem la vot proiectul 22 pentru că am votat doar propunerile din partea 

celor două grupuri. ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Procesul verbal, da? ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Procesul...şi procesul 

verbal, da. Supun la vot procesul verbal citit pentru alegerea primarului, viceprimarului 

şi secretarului general al Consiliului Local al Tinerilor. Cine este pentru? Cine este 

împotrivă? Se abţine cineva? 

         Cu 19 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian procesul verbal 

a fost însușit, devenind hotărârea nr. 463. 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Continuăm cu votul pentru 

proiectul 22. Am votat propunerile de preşedinte de şedinţă dar trebuie să votăm 

proiectul în integralitatea lui, proiect de hotărâre de alegere a unui preşedinte de şedinţă  

pentru Consiliului Local a municipiului Focşani pentru o perioadă de trei luni, 

începând cu luna ianuarie 2022. Vă reamintesc că propunerea PNL USR a fost Victor 

Dumitru şi a fost votat cu 11 voturi pentru şi propunerea PSD a fost Radu Niţu şi a fost 

votat cu 9 voturi pentru şi 11 abţineri. Propun să votăm proiectul 22. Supun la vot. Cine 

este pentru? Vă rog! ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Grupul Partidului Social Democrat, pentru 

faptul că nu se respectă coaliţia nu votează şi se abţine de la acest vot, da? Era grupul 

Partidul Social Democrat-PNL, aţi ales să nu fiţi lângă noi dragi colegi, asta-i viaţa, nu 

vă putem susţine.” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Este alegerea 

dumneavoastră, supun la vot proiectul 22. Cine este pentru? Grupul PSD nu participă 

la vot, astfel că domnul consilier Victor Dumitru a fost ales preşedinte de şedinţă cu 

11 voturi pentru începând cu luna ianuarie 2022. Felicitări, domnule consilier! 

        Cu 11 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 
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Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 22 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 464 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Continuăm secţiunea a IIa, 

ba nu, o să votăm comisia de la Kogălniceanu, da? Luăm o pauză de vot doar, trebuie 

să votăm.” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Sunt la doamna buletinele de vot. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am semnat buletinele de 

vot, purcedem la... ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Atâta timp cât nu s-a respectat această 

coaliţie nu putem să participăm la această mascaradă de vot, ne cerem scuze dar noi ne 

retragem. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Deci, consemnaţi că 

domnii consilieri de la PSD nu participă la vot, dar vă rog să rămâneţi în sală pentru că 

mai avem Secţiunea  a II-a şi Diverse. Trebuie să luaţi cunoştinţă de aceste adrese. 

Bun, să nu uitaţi atunci să vă duceţi la evenimentele organizate cu ocazia Crăciunului. 

Ne vedem acolo. Seară frumoasă în continuare! ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Ca să nu încheiem într-o notă aşa urâtă, să 

vă fie ruşine că nu aţi votat ca tinerii şi copiii să se bucure de nişte focuri de artificii 

frumoase şi cum ar fi trebuit. Ne pare rău dar asta înseamnă dragi cetăţeni PNL-ul. ” 

         Domnul consilier Radu Nițu: „Eu zic să vă obişnuiţi cu noua coaliţie şi să 

încercaţi să fiţi aproape pentru că aţi avut 2 ani de zile, nu aţi făcut nimic în Focşani. ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Nu v-aţi înscris la cuvânt domnule 

Niţu, nu v-aţi înscris la cuvânt şi vorbiţi degeaba că suntem în pauză. ” 

 

         PROCEDURĂ DE VOT 

 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Şedinţa este statutară, suntem live doamna preşedinte. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am revenit în şedinţa de 

Consiliu Local. A fost un proces de vot pentru comisia în... pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii la Colegiul Tehnic...la Colegiul Economic Mihail Kogâlniceanu, 

comisia de numărare şi validare a voturilor. Vă rog...a fost procesul verbal, vă rog 

domnule preşedinte de comisie. ” 

         Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Sărut-mâna, vă mulţumesc doamna 

preşedinte. Urmare verificărilor s-au constatat următoarele: s-au tipărit un număr de 19 

buletine de vot, s-au repartizat un număr de 11 buletine de vot, s-au anulat 8 buletine 

de vot. Rezultatul votului este următorul: 

 Domnul Dumitru Victor 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 8 nule. 

 Domnul Mocanu Georgian Cristian 0 pentru, 11 împotrivă, 8 nule. 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim domnule... 

reamintesc că în sală au rămas doar consilierii PNL, consilierii PSD s-au retras dar 

avem... doamna sercretar... 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Avem cvorum, sunteţi 11. ” 
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        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Avem cvorum, deci supun 

la vot acest proces verbal şi proiectul. Cine este pentru? 

        Cu 11 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian proiectul numărul 20 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 465 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă mai sunt alte discuţii? 

Dau citire la Secţiunea a II-a unor adrese venite pe adresa  Primăriei Focşani. 

 

        Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi Secţiunea a II-a: adresa Instituției 

Prefectului nr. 13495/13496/2021 privind solicitarea de reanalizare a Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 276/2021 privind aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani; 

        Dacă avem discuţii pe marginea acestei adrese, vă rog doamna secretar general!” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Avizul a fost înaintat şi la serviciul de specialitate, care va întocmi modificările 

recomandate de Prefectură, vom urma apoi procedura impusă de legea 52, punem 

proiectul de hotărâre în dezbatere publică şi îl supunem discuţiei dumneavoastră. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, mulţumim! 

 

        Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi Secţiunea a II-a: Memoriul înregistrat la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 111647/11.11.2021 privind modalitatea de 

soluționare amiabilă a litigiului legat de procedura de vânzare directă către AMM 

MED STAR a spațiului cu destinație de cabinet medical din str. Bucegi nr. 28 în 

temeiul OUG 124/1998 prin hotărâre de consiliu local, însoțit de informarea 

serviciului juridic, contencios nr.121910/09.12.2021;  

        Dacă avem explicaţii sau vreo discuţie pe marginea acestei înştiinţări, un 

memoriu? ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulţumesc, doamna viceprimar! Scurt, aşa să 

nu vă ţin prea mult, cunosc şi eu această poveste, o cunoaşte şi doamna secretar, e 

veche, foarte veche, ceea ce rog eu sau să îmi spun şi eu un punct de vedere, această 

persoană, această societate comercială ar trebui tratată în mod egal şi în acelaşi fel ca 

şi ceilalţi, celelalte persoane juridice sau fizice care au cumpărat acele spaţii în  

Policlinica 2. Doamna secretar iniţiaţi o mediere cu această persoană, cu această 

societate comercială şi în limitele legii să terminăm odată conflictul ăsta care e de atâţia 

ani de zile care e prin judecăţi, prin nu ştiu câte instanţe a ajuns. Haideţi să se termine 

odată, fiecare să-şi vadă de ale lui, respectivul să-şi poată cumpăra spaţiul respectiv, 

repet în limitele legii, conform legii să se ia în considerare şi ceea ce a cheltuit acolo şi 

ce modificări şi modernizări a.... mă rog modernizări pe care le-a executat acolo şi să 

încheiem, asta-i cel mai bine, fără judecăţi, fără multe certuri, ştiţi că nu-s frumoase, 

nu-s plăcute.” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Cheltuielile aferente investiţiilor...pot? sau vreţi să discutaţi dumneavoastră? ” 
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        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog doamna secretar! 

Eu din câte ştiu trebuie să aşteptăm o decizie, da? ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Da, cheltuielile aferente investiţiilor au obiectul acelei cereri de chemare în judecată. 

Instanţa pe 3 decembrie a dat termen 10 februarie, urmând ca în acest interval Consiliul 

Local să-şi exprime punctul de vedere pe această cerere. Punctul de vedere al 

Serviciului Juridic este să aşteptăm să se termine litigiul, vedem cum se pronunţă şi 

apoi iniţiem proiect de hotărâre. Dumneavoastră, domnul Bîrsan să înţeleg aţi propus 

o mediere până pe data de 10 februarie şi atunci daţi-ne...am înţeles. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, doamna secretar pentru că, chiar dacă 

există pe rolul unei instanţe acest litigiu, el...dacă instanţa are la cunoştinţă că cele două 

părţi s-au împăcat, au ajuns de comun acord la un punct de vedere sigur că se poate 

renunţa şi acolo. Nu neaparat trebuie să aşteptăm instanţa. ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„E adevărat dar v-am mai spus sunt trei sute şi ceva de mii de lei, asta-i valoarea 

investiţiilor nestabilite, neînsuşite de instanţă printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă. 

Cred că nimeni nu-şi permite să lase litigiul la momentul ăsta, bine ar fi să se pronunţe 

instanţa dar dacă dumneavoastră... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamnă secretar...mă iertaţi, vă rog frumos, 

instanţa se poate pronunţa sau poate să renunţe, o instanţă se pronunţă dacă-i ceri 

părerea, dacă cele două părţi renunţă la medierea instanţei nu-i nicio problemă şi dacă 

acea persoană are acte doveditoare că acele investiţii au fost într-adevăr făcute şi nu 

sunt supradimensionate, supra..cum să vă spun? nu găsesc cuvântul. ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Supraevaluate. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Supraevaluate, mulţumesc! Atunci se poate 

face şi chestiunea asta rapid fără alte scandaluri. ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Aţi spus că vreţi mediere. Să înţeleg îl invităm la... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Îl invitaţi la o...părerea mea este îl invitaţi la 

o mediere. ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Vă invităm şi pe dumneavoastră pentru că... ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Chiar şi cu noi aici, consilierii locali, să aflăm 

şi părerea dânsului, părerea dumneavoastră şi a departamentului juridic şi să ajungem 

la o înţelegere. ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Da, la începutul lunii ianuarie sau acum până la sfârşitul anului? Repet, termenul este 

în februarie şi bine ar fi să vă putem să vă supunem, să intrăm în consiliu la sfârşitul 

lunii ianuarie să prezentăm totuşi la termen ceva. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Cred că la începutul lui ianuarie. Aceasta este 

opinia mea. Mulţumesc! Da doamnă, mulţumesc! ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, doamna viceprimar 

Dimitriu! ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc doamna preşedinte! 

Ceea ce domnul consilier a ridicat acum ca problemă, aduceţi-vă aminte că  tocmai în 
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şedinţa trecută am discutat despre acest lucru şi am atras atenţia asupra acestui fapt, 

mai ales că am înţeles, cum aţi spus şi dumneavoastră la momentul respectiv doamna 

secretar, procesul durează de aproape 20 de ani. Cred că este mult prea mult şi s-a decis 

la momentul respectiv că o să ajungem la o mediere în viitorul apropiat, era prea 

aproape acest termen de 3 decembrie în care trebuia să se pronunţe instanţa şi a zis să 

îl aşteptăm, după care să intervină această mediere, iată că suntem deja în 16 decembrie 

şi această mediere nu a avut loc şi să sperăm că în ianuarie, cum ni s-a promis şi în 

noiembrie o să aibă într-adevăr loc această consultare între proprietarul spaţiului, care 

este domnul doctor Buză şi cu Consiliul Local, aşadar presupun că în ianuarie nu o să 

ne vedem nevoiţi să ajungem în februarie, în martie ca să aşteptăm celălalt termen al 

instanţei, mai mult când una din părţi, ştiţi foarte bine renunţă la un proces doar că 

procesul rămâne fără obiect. Mulţumesc! ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Dacă dumneavoastră renunţaţi, renunţati şi la dreptul de a contesta suma de 300... ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „În situaţia în care s-ar ajunge la o 

mediere clar una dintre...sau ambele părţi duc dovezi... ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Nu,nu, nu se renunţă la investiţiile alea, dumnealui nu o să renunţe, e suma suficient 

de mare. ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Da, da da. Nu, eu nu am spus asta, 

ci doar că în acest context... ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Am înţeles, o să organizăm medierea la începutul lunii ianuarie pentru că trebuie să 

descurcăm problema dumnealui. ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc! ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am aici în faţă o adresă 

către Cabinet Avocat... ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Şi asta înseamnă că o să o discutăm în ianuarie. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, deci o amânăm, până 

atunci rog pe cel care a redactat această adresă... ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Am corectat totul deja, eu am corectat. Discutăm. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Adică aceasta este o copie 

înainte să o semnez? Ok. ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Da, a fost draftul şi între timp am corectat” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu semnez aşa. 

Mulţumesc! Ok, trecem mai departe. ” 

 

        Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi Secţiunea a II-a:  Plângerea prealabilă nr. 

23/08.11.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

115355/19.11.2021 formulată de ROMAJUST Asociația Juriștilor Romi 

împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 233/2021; 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Această plângere se referă 

la câteva criterii cu privire la repartiţia locuinţelor sociale, criterii care au fost deja 
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discutate în comisia de fond locativ. Dacă mai sunt discuţii pe marginea acestei 

plângeri? Vă rog, doamna consilier Dimitriu! 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc doamna preşedinte! Aş 

vrea să atrag atenţia asupra unui lucru, ştiţi foarte bine că orice regulament care se 

întocmeşte şi priveşte  aceste locuinţe, ar trebui să aibă suportul departamentului de 

specialitate, în speţă patrimoniul în această situaţie. Ei bine iată că de foarte multă 

vreme Primăria Focşani se tot chinuieşte să facă, să dreagă, să încerce, îl retrage de pe  

pagina...de pe site-ul primăriei fiecare regulament pentru că de fiecare dată există nişte 

discrepanţe, nişte lucruri care exced legii şi atunci evident că dumnealor au tot dreptul 

să conteste aceste lucruri. De aceea cumva se tărăgănează acordarea locuinţelor 

sociale, lucru care, din păcate aceşti oameni sunt nevoiţi să plece din locuinţele unde 

sunt mult prea mici, nu pot depăşi acestă situaţie din pricina faptului că acest suport 

din cadrul departamentului nu ni se asigură. Evident că, Consiliul Local nu ştie ad 

litteram anumite lucruri şi de aceea este acest departament de suport da? care să vină 

în sprijinul Consiliului Local. Credeţi-mă că toată lumea întreabă de scara 2, să spunem 

aşa, din blocul Măgura, numărul 123, blocul Onasis, ce se întâmplă? Când se alocă? 

cum? Noi nu putem să depăşim nişte momente ca acei oameni să poată efectiv să se  

mute acolo, adică haideţi un pic să cerem mai mult sprijinul colegilor din primăria 

Focşani. Mulţumesc!” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim şi noi! Din 

păcate domnul primar nu mai este aici să ne răspundă, data trecută atunci când l-am 

întrebat a zis în curând, bine că măcar a repartizat cheile la locuinţele celor care au 

locuit înainte de reabilitarea blocului. Vom vedea şi când se va regla această problemă. 

Bun, dacă mai sunt alte discuţii? ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Ce răspundem ROMAJUST-ului? În fapt plângerea prealabilă a fost înregistrată la 

Comisia Socială, Comisia Socială a lucrat şi are o serie de propuneri de modificare şi 

vă sugerez să răspundem în termen ROMAJUST-ului că s-a luat act şi se va proceda 

în consecinţă cu respectarea... ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ROMAJUST din câte 

ştiu...exact cum am discutat şi în comisii. O să modificăm acele criterii contestate şi 

apoi le facem un răspuns scris. ” 

 

        Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi Secţiunea a II-a:  adresa Direcției de 

Asistență Socială Focșani nr. 12773/03.12.2021 înregistrată la Primăria 

municipiului Focșani sub nr. 119380/03.12.2021 privind efectuarea orelor de 

muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor 

social pe luna noiembrie 2021; 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna secretar... ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Situaţia cu ajutoarele sociale, pe care a început-o domnul... ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Exact. Am dat citire tuturor 

adreselor şi memoriilor şi...” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Şi plângerea prealabilă, mă iertaţi, ultima, de la Asociaţia Clubului Pensionarilor, cea 

venită astăzi şi trimisă astăzi pe mail. ” 
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        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Aceasta nu era aici, staţi să 

o identific. Aşa, din partea Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Baroul 

Vrancea, către UAT Focşani şi Consiliul Local, o plângere prealabilă din partea 

Asociaţiei Clubului Pensionarilor din municipiul Focşani prin reprezentant legal 

Mazăre Nicu şi reprezentant convenţional avocat Claudiu Florin Nicolau împotriva 

hotărârii de Consiliu Local numărul 378 din  26.11.2020 prin care, cu caracter normativ 

s-a hotărât că se împuterniceşte preşedintele de şedinţă să reprezinte interesele 

Consiliului Local al municipiului Focşani în relaţia cu instanţele de judecată, sens în 

care potrivit dispoziţiilor articolului 2 s-a hotărât că preşedintele de şedinţă stă în 

judecată. La baza acestei hotărâri au stat dispoziţiile articolelor 123, 129 aliniat 1 şi 

respectiv articolul 139 aliniat 1 din OUG numărul 57 din 2019 privind codul 

administrativ. Mai dau citire? Nu, deci noi o să facem o informare că ne opunem.” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„A fost o hotărâre aprobată de dumneavoastră, cu avizul Prefecturii, oricine are dreptul 

să o conteste, dar pentru că săptămâna viitoare e pe rol suspendarea executării acestei 

hotărâri am vrea să fim în măsură, în funcţie de punctul dumneavoastră de vedere să 

facem întâmpinarea. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Sigur, o să semnez această 

întâmpinare, o să delegăm o persoană de la aparatul juridic, deci totul va fi în regulă. 

Trecem la secţiunea a  III-a... ” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Să înţeleg că vă menţineţi hotărârea, da? ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Sigur.” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Bine, mulţumesc! ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „La secţiunea a III-a 

Diverse, dacă sunt intervenţii. Vă rog doamna viceprimar Dimitriu! ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Am înţeles şi probabil că doamna 

secretar sau poate  încă nu a ajuns la dumneavoastră, am înţeles că din partea Asociaţiei 

Nevăzătorilor a venit o adresă, n-aş putea să vă spun exact ziua prin care solicitau un 

mic ajutor cei care chiar nu au posibilităţi, un mic ajutor de sărbători şi poate o găsim 

şi chiar dacă e să avem vreo şedinţă extraordinară sau de îndată, cu caracter de îndată 

săptămâna viitoare poate reuşim să găsim şi resurse.” 

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:   

„Eu nu am văzut-o dar o căutăm şi o să trimitem copii către serviciile de specialitate.” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Da? Chiar vă rog să ţineţi cont. Da, 

mulţumesc frumos! ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mai sunt alte intervenţii? 

Înainte să termin şedinţa aş vrea să rog reprezententul primăriei şi Consiliu Local sau 

cine este acolo preşedinte, cred că domnul primar să... probabil că ştie deja, să ceară 

demisia doamnei Cristina Costin, administrator special la societatea Enet pentru că a 

fost condamnată definitiv astăzi cu suspendare, e într-un caz mai vechi care se ştie. 

Deci dacă nu mai sunt alte...vă rog domnul consilier Bîrsan. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Aş avea o întrebare la doamna secretar, am 

auzit şi eu acum cinci minute, zece minute de povestea asta, doamna respectivă mai 

are dreptul să ocupe funcţia pe care o ocupă acum? Conform legii? ” 
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       Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Conform legii nu, tocmai 

de aceea trebuie să-şi dea demisia. ” 

        Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi dumneavoastră cunoaşteţi doamnă Codul 

Penal, Codul de procedură civilă şi aşa mai departe. Da, aşa ca...ce mirosiţi 

dumneavoastră, ca ştiinţă, cum e? Hai ziceţi, nu ocoliţi răspunsul acum. Da, hai ziceţi-

ne, daţi-ne măcar...clar, nu vă pronunţaţi, ziceaţi că nu faceţi politică, asta e de politică, 

v-aţi învăţat, aţi luat năravuri de la noi. ” 

       Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă nu mai sunt alte 

intervenţii vă doresc tuturor o seară frumoasă, dacă participaţi la concertele Corului 

Pastorala şi cel organizat de Ţara Vrancei şi o seară încă o dată cât mai plăcută şi declar 

şedinţa închisă! ” 
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