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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

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

17.06.2021 

 

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

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

Focșani, cu participare fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciu Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

 d-na Denise Epure – inspector serviciul buget-contabilitate; 

 d-na Marilena Șerbănuț – consilier Cabinet Primar; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

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

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

 d-nul Ionuț Drilia – director Ateneul Popular Maior Gh. Pastia; 

 d-na Felicia Chiriac – contabil Ateneul Popular Maior Gh. Pastia; 

 d-na Dorina Tomciuc – contabil Ansamblul Folcloric Țara Vrancei; 

 d-na Mihaela Bratu – director Direcția de Asistență Socială Focșani; 

 d-nul Cosmin Simion – consilier juridic Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani; 

 d-na Bucur Dumitra – contabil Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

 

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

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe 

anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

  Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„bună ziua! 

  Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliul Local al municipiului Focșani, 

ședință convocată de îndată, pentru astăzi 17.06.2021, ora 12,00. 
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 Deoarece lucrările comisiei de buget s-au prelungit un pic mai mult, ședința 

începe la ora 13,45. 

 Vă aduc la cunoștință că această ședință a fost convocată de îndată prin 

Dispoziția nr. 585 din 16.06.2021, emisă de Primarul municipiului Focșani, domnul 

Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se desfășoară cu participare fizică și on-line. 

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

care participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel? 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?”  

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor? O să revenim.  

Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius-Eusebiu?” 

Domnul consilier Marius 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 Marcu Livia Silvia „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „Prezent”. 
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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? Revin, mai devreme era. 

Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

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

Doamna consilier Tătaru Alexandra „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„Domnul Ungureanu Daniel?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  

Ghiuță:„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor? Domnul Dumitru mă auziți?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae? Domnul Răduță nu a mai reușit să intre online, dacă se 

conectează vă anunț, până una alta este absent. 

Constat că în sală sunt prezenți 15 consilieri locali municipali, iar în mediul 

online sunt 5. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

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

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

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

comisiilor de specialitate, care v-au fost transmise prin poșta electronică. 

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Cu privire la procesele verbale ale ședințelor de ieri, ședința ordinară, cât și 

ședința extraordinară convocată de îndată vă precizez că sunt în lucru și vă vor fi 

prezentate la ședința ordinară următoare. 

Mulțumesc. Doamna președinte vă rog.” 

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

doamna secretar. Așadar, cum ați spus și dumneavoastră din păcate pentru că probabil 
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focșănenii așteptau să intrăm la ora 12,00 în online, s-a întârziat cu discuțiile pe 

marginea proiectului înscris pe ordinea de zi. 

  Bine ați venit la ședința extraordinară convocată de îndată pentru astăzi prin 

Dispoziția nr. 585/16.06.2021. Proiectul înscris pe ordinea de zi, este doar unul 

momentan, dacă sunt și alte discuții? Și aici aș avea eu una, dacă îmi permiteți, aș vrea 

să suplimentez ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii 

pentru implementarea proiectului arta în spațiul public al municipiului Focșani privind 

remodelarea vizuală prin intervenții de expresie artistică a unor clădiri din spațiul 

public al municipiului Focșani, inițiatori consilierii locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, 

Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian. 

 Dacă mai sunt și alte discuții pe marginea ordinii de zi, vă rog? 

 Dacă nu, o să supun la vot suplimentarea ordinii de zi, cine este „pentru”? În 

online? Domnul consilier Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Răduță? Nu este prezent. 

Domnule consilier Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „așadar suplimentarea 

ordinii de zi a fost aprobată cu un total de 18 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere” și o 

neparticipare la vot. 

O să supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa, cine este „pentru”? În online? 

Domnul consilier Bîrsan? 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Răduță n-a revenit. 
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Domnul consilier Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc. Așadar 

ordinea de zi a fost votată în integralitate cu un număr de 20 voturi „pentru”. Și aș mai 

vrea să fac o mențiune pentru că durează un pic mai mult și să putem fi operativi aș 

vrea să rog aparatul de specialitate, o să facem din suplimentarea ordinii de zi proiectul 

nr. 1 pentru a putea alege comisia de numărare și validarea voturilor și să facem 

propunerile în plen pentru a putea fi întocmite. Așadar cine este „pentru” schimbarea 

ordinii de zi, proiectul nr. 2 sa devină proiectul nr. 1? 

În online? Domnul consilier Bîrsan? 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „așadar și modificarea 

ordinii de zi a fost aprobată cu un număr de... doamna secretar? 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„18 voturi „pentru”, 1 vot „abținere”...” 

... 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule 

consilier, cine se abține? Deci cu 7 voturi „abținere” și cu 12 voturi „pentru” ordinea 

de zi a fost modificată. 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiectul de hotărâre privind 

constituirea unei comisii pentru implementarea proiectului arta în spațiul public 

al municipiului Focșani privind remodelarea vizuală prin intervenții de expresie 

artistică a unor clădiri din spațiul public al municipiului Focșani; Inițiatori 

consilierii locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Dimitriu 

Ana Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă 

Cristian. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ „așadar rog colegii 

dacă au propuneri să le facă în plen? Vă rog domnule consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe doamna 

viceprimar Ana-Maria Dimitriu, pe doamna Livia Marcu și pe domnul Nicolae 

Răduță.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ale propuneri? Din 

partea celorlalți colegi din Consiliu Local? Dacă nu sunt, o să rog ... comisia de 
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numărare și validare a voturilor ar trebui să fie formată din 3 persoane, vă rog 

propuneri. Da domnule consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe 

subsemnatul în comisia de numărare și validare a voturilor, propune pe domnul Costea 

Ionel și pe domnul Georgian Mocanu de la PSD.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „aveți posibilitatea să 

refuzați domnule consilier dacă nu doriți. Ok, domnule consilier vă rog să faceți 

propunere pentru o a treia persoană.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „ pe domnul Liviu Macovei.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ok, avem și comisia, 

așteptăm întocmirea buletinelor de vot.” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „bună ziua, scuzați întârzierea, mă auziți?” 

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

Domnul consilier Nicolae Răduță „sunt prezent.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule 

consilier. 

Supunem la vot comisia de numărare și validare a voturilor, cine este „pentru”? 

În online? Domnul consilier Bîrsan? 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „am o întrebare, dacă nu vă supărați, 

dumneavoastră l-ați nominalizat cumva pe domnul consilier Răduță? 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „poftim?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „l-ați nominalizat cumva pe domnul consilier 

Răduță, la comisie acum?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu, nu, nu, a intrat în 

online abia acum.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „bun...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „cum votați 

dumneavoastră pentru comisia de validare și numărare a voturilor?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Abținere.” 

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

Așadar cu 12 voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” comisia a fost votată, comisia de 

numărare și validare a voturilor, așadar așteptăm să aducă doamna Dăscălescu 

buletinele și să trecem la procedura de vot. 
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Vreau să vă precizez dragi colegi că sunteți în live, nu suntem pe pauză, da? 

adică dacă aveți un...da? adică să știți că nu s-a întrerupt transmisiunea live, deci am 

anunțat să știe toată lumea.” 

Colegii de la tehnic ați întrerupt dumneavoastră sonorul în online? Poftim? Ok! 

Mulțumesc!  

Să înțeleg că s-a terminat procedura de vot domnule consilier Zîrnă?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Da, doamna viceprimar.” 

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

să readuc în atenție faptul că proiectul în suplimentarea ordinii de zi, proiect de hotărâre 

privind constituirea unei comisii pentru implementarea proiectului „Arta în spațiul 

public al municipiului Focșani, privind remodelarea vizuală prin intervenții de expresie 

artistică a unor clădiri din spațiul public al municipiului Focșani”, proiect inițiat de 

consilierii locali: Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Alina Ramona, Dimitriu Ana-

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

Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, a fost... 

tocmai ce s-a terminat, pentru acest proiect procedura de vot și acum , domnule 

consilier Zîrnă o să vă rog să ne comunicați ceea ce s-a votat de către colegi. 

Mulțumesc!” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au repartizat un număr de 15 buletine de vot și urmează... așa...  

- doamna viceprimar Dimitriu Ana-Maria – 11 voturi „pentru”, 3 voturi 

„împotrivă” și un vot nul; 

- doamna Marcu Livia-Silvia – 11 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” și un 

vot nul; 

- domnul consilier Răduță Nicolae – 10 voturi „pentru”, 4 „împotrivă” și un 

vot nul.” 

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

domnule consilier! Așadar, o să supun proiectul la vot. Cine este „pentru”? În online, 

domnul Bîrsan, domnul consilier Bîrsan? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:„pentru”. 

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

consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai:„pentru.” 

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

Răduță?” 

Domnul consilier Răduță: „pentru.” 

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

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru: „abținere” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu:„Așadar, proiectul a fost 

aprobat cu.... au votat „pentru” colegii....au votat „pentru”....da, da, da.” 

Doamna Secretar General – Ghiuță Marta Camen: „Scuzați, nu am fost 

atentă”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Și vă rog să consemnați 

că în sală acum este prezența fizică și a domnului consilier Victor Dumitru”. 

Doamna Secretar General –Ghiuță Marta Camen: „Deci 20 „pentru”, o 

„abținere”, devenind hotărârea nr. 111 

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

 

Se prezintă punctul 2 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator 

Primar Cristi Valentin Misăilă.  
Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt discuții, vă 

rog, la acest proiect. Dacă nu sunt, o să fac eu câteva discuții și dacă-mi dați voie... știți 

foarte bine că din cauza acestui proiect introdus astăzi pe ordinea de zi s-a întârziat cu 

începerea ședinței extraordinare convocată de îndată și aș vrea să fac câteva precizări 

pentru a cunoaște toată lumea și mai ales colegii care nu și-au primit salariile de 

aproximativ 2 săptămâni despre ce este vorba. În cursul zilei de astăzi, dimineață când 

am venit la birou am găsit o adresă înaintată de Primarul municipiului Focșani către 

mine în calitate de viceprimar, însoțită de un morman de ordine de plată, pe care le 

aveți aici, ordine de plată în alb, da. Se văd probabil...pentru a face plata salariilor. Am 

solicitat de altfel să mi se pună la dispoziție aceste ordine de plată semnate de către 

direcția de specialitate, în speță Direcția economică, lucru care nu s-a întâmplat, iar la 

momentul dezbaterii proiectului, în comisia de specialitate, comisia de buget, o colegă 

de la contabilitate a adus un dosar aferent plăților salarilor pe luna mai, unde sunt 

semnate, ștampilate, chiar și cu viza de control financiar preventiv a ordonanțărilor de 

plată asumate de către serviciul de resurse umane, că        s-au făcut pontajele, de către 

compartimentul de contabilitate și viza , cum am spus mai devreme, controlului 

financiar preventiv și la momentul întocmirii acestora, data de 03 iunie și respectiv 02 

iunie, pentru că sunt mai multe documente aici, sunt și semnate de ordonatorul de 

credite de la acel moment, adică de Primarul municipiului Focșani.Așadar, plata 

salariilor se putea face la data de 7 iunie. Astăzi în comisia de buget am solicitat pentru 

a înmâna mai departe ordinele de plată către Finanțele Vrancea, la Trezoreria Focșani, 

am cerut ca aceste ordine de plată să fie asumate, la fel cum au fost și acestea din acest 

dosar, aceste documente. Mi s-a refuzat de către însăși domnul Primar, nu știu în ce 

calitate, dumnealui nemaifiind ordonator principal de credite, spunând că este ilegal. 

Și am cerut atunci și cer și acum doamnei director economic să aducă ordinele de plată 

valabile pentru a putea să le semnez și ca oamenii, angajații, colegii noștri să-și 

primească meritele salariale conform fișei postului pe luna mai. Așadar, dragi colegi 

îmi pare sincer rău și dragi focșăneni că a trebuit să asistați de-a lungul a câtorva zile 

la o presiune imensă din data de 10 mai, de la aprobarea bugetului municipiului Focșani 

la o astfel de mascaradă și îmi pare sincer rău că două săptămâni oamenii nu și-au putut 

primi ceea ce au prestat o lună întreagă, în speță luna mai. Așadar, mai departe nu 

rămâne decât să se întâmple lucrurile așa cum ar trebui și cum s-a făcut lună de lună, 

an de an, în preajma zilei de 7 ale lunii. 

Dacă mai sunt și alte discuții, vă rog. Domnule Primar, în calitate de inițiator, 

aveți ceva de adăugat? 
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Nu, atunci dragi colegi o să vă supun la vot proiectul nr.2 înscris pe ordinea de 

zi. Cine este pentru? Cine se abține? În mediul online ? Vă rog, domnule consilier 

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan: „abținere”. 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu: „pentru”. 

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

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu:„pentru”. 

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

Răduță? Domnule consilier Răduță? Domnule consilier Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru: „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok. Cu...domnul 

consilier Răduță, ne auziți? Ok, doamna secretar?” 

Doamna Secretar General - Ghiuță Marta Carmen: „8 „pentru” și 11 

„abțineri”.” 

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

adoptat și mai am o rugăminte.... vă rog doamna director până la finalul programului 

să puneți în legalitate toate aceste documente.” 

Domnul consilier Răduță Nicolae:  „Mă auziți ?” 

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

Răduță!” 

Domnul consilier Răduță Nicolae: „abținere la vot.” 

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

rog să consemnați.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Dragi colegi am venit astăzi să 

votăm proiectul cu mâzgăliturile, că erau mai importante decât bugetul municipiului 

Focșani.” 

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

poftim? Așadar....” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamnă președinte, haideți să mai vorbim și 

noi un pic, aveți acolo documentele cu care.... ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Proiectul a fost respins, 

nu a fost aprobat. Așadar declar ședința închisă.” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      SECRETARUL GENERAL AL 
     Ana-Maria Dimitriu                                         MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                 Marta Carmen Ghiuță 
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