
1 
 

ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 
 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 18 august 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.  

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

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

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

publicitate; 

 d-nul Bogdan Bratu - director direcția managementul proiectelor și investiții; 

 d-nul George Păduraru-Coban –arhitect șef;  

 d-nul Traian Victor Negulescu – director direcția relații interne și internaționale; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Dan Brașov – inspector serviciul Proiecte; 

 d-na Marilena Șerbănuț - consileir personal; 

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

 d-na Isac Oana – director Serviciul Public Creşe; 

 d-nul Dorian Alecsandrescu – director Poliţia Locală; 

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

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

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

 d-na Chiriac Lucica - director economic S.C. ENET S.A. 

 d-nul Drilia Ionuț - director Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

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

 d-nul Ciubotaru Viorel - antrenor Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; 

 d-nul Sorin Francu – director Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” 

Focșani; 

 reprezentanți ai mass-media. 

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

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2021, a sumei de 2,00 mii lei pentru acordarea de stimulente financiare 

absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, 

sesiunea iunie-iulie 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2021, a sumei de 1,50 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut 

media 10 la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2021, an școlar 2020-

2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada 

Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de agrement"; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea direcțiilor de acțiune și proiectelor de 

mobilitate urbană incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 

Focșani aprobat prin HCL 456/26 octombrie 2017 care fac obiectul proiectului cu titlul 

„Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea rețelei de terminale intermodale, 

creșterea accesibilității rețelei de transport"; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de plată a serviciilor de salubrizare 

către operatorul căruia îi va fi delegat serviciul de colectare și transport a deșeurilor 

efectuat pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Focșani, județul Vrancea, în 

cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani, nr. 36/2015 din 31.07.2012, privind 

aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și 

furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării terasei sezoniere amplasată pe 

domeniul privat al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului 

Focșani pe anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. adresa Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea nr. 152446/2021. 

 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

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

Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 18 august 2021. Vă aduc la cunoștință că 

această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 692 din 12 august 2021, emisă de 

Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se 

desfășoară cu participare online și fizică. 

 Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al consilierilor locali care 

participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel? Domnul Bîrsan? 

Domnul consilier Costea Ionel  „Da. Bună ziua.Prezent”. 

Domnul Costea Ionel?”  

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

„Doamna Dimitriu Ana Maria a anunțat că astăzi nu va participa la ședință, o 

consemnăm absent deoarece este în concediu. Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Prezent online.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia? Doamna Marcu mă auziți? O să revin.” 

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 „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?  

Domnul consilier Nedelcu Mihai  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae „Bună ziua. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Bună ziua. Prezent. Punctuali mai suntem.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„Doamna Tătaru Alexandra?  

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Bună ziua. 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: 

„Doamna Marcu, acum ne auziți? 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „V-am auzit de prima dată. V-am spus 

prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Vă auzim ușor. Vă consemnăm prezentă.  

Constat că în sală sunt prezenți 12 consilieri locali municipali,iar în mediu online 

8, absentă consemnată fiind doamna Dimitriu, deci un consilier.   

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 15 

iulie 2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu, completări, nu 

aveți. Vă supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? Toți domnii consilieri din 

sală sunt pentru. 

Doamna Marcu? Domnul Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

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

 Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

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

 Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 

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

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu?” 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

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

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

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

 Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 
„Mulțumesc. Doamna Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 
„Mulțumesc frumos. Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat. Vă supun 

atenției procesul verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului local 

din 16 iulie 2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt discuții. 

Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnii consilieri din sală 

sunt pentru. Doamna Marcu? 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Mulțumesc.Domnul Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

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

 Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

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

 Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 

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

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu?” 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

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

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat. Vă supun atenției 

procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului local din 21 

iulie 2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt. Supun la vot 

procesul verbal. Cine este pentru? Domnii consilieri prezenți sunt pentru, în sală. 

Doamna Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

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

 Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

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

 Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

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

 Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 

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

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu?” 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

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

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat.  

În continuare, rog a se consemna că au fost îndeplinite până la acest moment 

procedurile impuse de art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ, proiectele înscrise pe 

ordinea de astăzi fiind însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât 

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

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. 

Având în vedere faptul că doamna Dimitriu se află în concediu de odihnă și nu 

este prezentă astăzi la lucrările ședinței se impune alegerea unui președinte de ședință 

pentru ședința de astăzi. Vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui 

ședinței din 18 august 2021. Propuneri? Propuneri pentru președinte de ședință?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Grupul PNL USR PLUS o propune pe 

doamna viceprimar Alexandra Tătaru ca președinte de ședință.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Alte propuneri?  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD o propune pe doamna 

viceprimar doamna Alexandra Tătaru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Supun la vot propunerea celor două grupuri, doamna Tătaru Alexandra. Cine este 

pentru? Domnii consilieri din sală sunt pentru. Doamna Marcu? 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Mulțumesc. Domnul Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

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

 Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

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

 Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Mulțumesc. Domnul Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Abținere.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu?” 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru, cu drag.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

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

 Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Mă abțin.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 
„Cu  18 voturi pentru și două abțineri doamna Tătaru este președinte de ședință pentru 

această ședință. Invit pe doamna Tătaru să preia lucrările ședinței.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bună ziua. Mulțumesc 

doamna secretar general, domnilor colegi consilieri, mulțumesc pentru votul 

dumneavoastră de încredere și vă spun bun venit la ședința extraordinară convocată 

prin Dispoziția primarului nr. 692 din 12 august 2021, având pe ordinea de zi opt 

proiecte plus o adresă din partea Inspectoratului  de Poliție Județean Vrancea. Dacă 

sunt discuții pe marginea ordinii de zi? Vă rog, domnule primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc doamna viceprimar. În completarea ordinii de zi de astăzi... În primul rând 

bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, dragi colegi, stimați 

reprezentanți ai mass-media. În completarea  ordinii de zi de astăzi propun un proiect 

de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 10/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani. 

Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumesc și eu. Dacă 

mai sunt alte propuneri? Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi.Cine este pentru?  

În online?” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Bîrsan?” 

 Domnul consilier Bîrsn Costel: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu?” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru?” 
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Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc. Se abține 

cineva? Este cineva împotrivă? Cu 20 de voturi pentru proiectul de pe suplimentarea 

ordinii de zi a fost aprobat. Aș avea și o propunere. Să votăm pentru prima dată 

proiectul suplimentar și apoi restul proiectelor de pe ordinea de zi. Dacă sunteți pentru? 

Mulțumesc. În online. Domnul Bîrsan?” 

 Domnul consilier Bîrsn Costel: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu?” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu? 

Domnul Nistoroiu ne auziți?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Da. Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumesc. Domnul 

Șelaru? Domnul Șelaru nu vă auzim. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc. Dacă este 

cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 19 voturi „pentru” și o neparticipare la vot 

proiectul de redistribuire a proiectelor pe ordinea de zi a fost aprobat. Supun la vot 

întreaga ordine de zi. Cine este pentru? În online. Domnul Bîrsan?” 

 Domnul consilier Bîrsn Costel: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru?  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc. Domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc. Cu 20 de 

voturi pentru proiectul ordinii” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Pe doamna Marcu nu ați întrebat-o.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu, mă 

scuzați?” 

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Deci cu 20 de voturi 

pentru proiectul ordinii de zi a fost aprobat integral. Supun la vot proiectul de hotărâre 

aflat pe suplimentarea ordinii de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 10/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani. Dacă sunt 

discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține 

cineva? În sală toată lumea este pentru. În online, domnul Bîrsan?” 

 Domnul consilier Bîrsn Costel: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Pentru. S-a auzit. 

Doamna consilier Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Șelaru?  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu? Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc. Proiectul 

a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 144. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2021, a sumei de 2,00 mii lei pentru 

acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu care au obținut media 

10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. Inițiator 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. Dacă sunt discuții? În online? 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președintă. Să facă amendamentul.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Știu că sunt amendamente 

de făcut, de accea rog pe doamna Marcu să revină, să facă acel amendament propus în 

comisie. Doamna Marcu, ne auziți?” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Da, vă aud.Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim. Vă rog 

propuneți amendamentul.” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Propun dublarea sumei pentru 

absolvenții de liceu care au obținut nota 10.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu, nu vă 

auzim.”  

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Acum mă auziți?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Foarte puțin. Nu vă 

auzim.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Doamna președintă. Să facă cineva din sală 

de la dumneavoastră de acolo. Să facă domnul Zârnă spre exemplu. Cineva din sală, 

nu contează, să facă amendamentul ăsta, ca să se audă, să se înregistreze. Sau faceți-l 

dumneavoastră, că știți despre ce e vorba.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu dacă nu 

ne auziți, îmi permiteți să fac amendamentul. 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Sigur. Mulțumesc tare mult. Vă rog 

doamna viceprimar.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu-l regăsesc aici 

redactat, dar îl știu, vreau să vă  propun suplimentarea sumei de 2 mii de lei pentru 

acordarea de stimulente financiare la 4 mii de lei, astfel încât fiecare performer să 

obțină 2 mii de lei de fiecare, sursa de finanțare fiind fondul de rezervă. Dacă sunteți 

de acord? Supun la vot. Cine este pentru? Toată lumea în sală este pentru. În online, 

domnul Bîrsan?” 

 Domnul consilier Bîrsn Costel: „Pentru.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Doamna 

viceprimar ” 

 Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Am să intervin eu puțin.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog domnule 

Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Nu e din fondul de rezervă.” 

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

fondul de rezervă. Sunt sume deja prealocate pentru această linie de finanțare. Se 

încadrează în bugetul deja existent și aprobat.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „OK. Vă mulțumesc 

pentru precizare. Nu l-am găsit aici redactat și de aceea am.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „E bine de 

făcut precizarea să nu se...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Da. Vă mulțumim pentru 

intervenție. Deci supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. În 

sală toată lumea este pentru. În online, domnul Bîrsan?” 

 Domnul consilier Bîrsn Costel: „Da. Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Este pentru, normal. 

Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru?  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Vă rog să repetați suma pentru că pe online 

se aude destul de greu și nu vorbiți aproape de microfon.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Suma propusă este de 2 

mii de lei, noi propunem suplimentarea la 4 mii de lei, adică fiecare copil care a obținut 

media 10 să obțină câte 2 mii de lei  și doar câte o mie de lei.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumesc. Domnul 

Ungureanu? ” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru și eu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc. Cu 20 de 

voturi „pentru” amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea 

lui. Cine este pentru? Împotivă? Se abține cineva? Toată lumea în sală este pentru. În 

online, domnul Bîrsan?  

Domnul consilier Bîrsn Costel: „ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru?  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu? ” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumesc. Cu 20 de 

voturi „pentru” proiectul nr. 1 pe ordinea de zi a fost aprobat”, devenind hotărârea nr. 

145. 

Proiectul nr. 2, de fapt 3, dar o să le citesc așa cum au fost ele redactate la 

început, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2021, a sumei de 1,50 mii lei pentru premierea 

elevilor care au obținut media 10 la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea 

iunie 2021, an școlar 2020-2021. Inițiator Primar, Cristi Valentin Misăilă. Dacă 

sunt discuții. Dacă nu, am eu o propunere de suplimentare a acestei sume, pentru că, 

PNL-USR PLUS este... și consilierii PNL-USR PLUS sunt alături de copiii care fac 

performanță, propunem suma de... suplimentarea sumei de 1,50 mii lei la 3,00 mii lei, 

astfel încât, fiecare performer care a obținut media 10 la Examenul de Evaluare 

Națională, să obțină câte o mie de lei de fiecare și nu 500.  

Vă mulțumesc! Cine este pentru acest amendament?  

În sală toată lumea este pentru. În online? Domnul Bîrsan!” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu! Mă 

scuzați! Domnul Nistoroiu! Ne auziți?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Da. Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Sunteți pentru 

amendament? Suplimentarea sumei de 1,50 mii lei la 3,00 mii lei. Dacă sunteți de 

acord?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu 

”pentru”. Mulțumim!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! 

Amendamentul a fost aprobat cu 20 de voturi ”pentru”.  

Vă rog, domnule Nițu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președinte, am văzut că dumneavoastră 

vă iubiți singuri așa, dar să știți că și noi consilierii PSD, noi am început să stimulăm 

elevii din Municipiul Focșani în mandatele trecute. Am văzut că ați venit acum 

dumneavoastră și faceți...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „V-aș ruga să rețineți că și consilierii PSD au 

făcut de-a lungul anilor așa ceva. Vă mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier Nițu 

și consilierii PSD au făcut de-a lungul anilor așa ceva, acum vorbim despre o altă 

structură a Consiliului Local, deci haideți să revenim la ordinea de zi. Supun spre 

aprobare proiectul nr. 2 în integralitatea lui. Cine este pentru?  

Vă mulțumesc! În sală este toată lumea ”pentru”. Domnul Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru și felicitări domnului Nițu 

pentru intervenție!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu!” 



13 
 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! Cu 20 de 

voturi ”pentru”, proiectul nr. 2 a fost aprobat”, devenind hotărârea nr. 146. 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Reabilitarea și 

modernizarea locuințelor sociale din strada Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea 

unor spații de agrement”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

nu sunt, aș vrea să întreb încă o dată și pentru cetățenii care sunt oarecum nelămuriți și 

nu au urmărit ședința de Comisii, să ne explicați domnule Primar sau cine este 

îndreptățit să explice de ce cheltuielile neeligibile la acest proiect însumează 3 milioane 

de lei, nici mai mult, nici mai puțin. Vă mulțumesc!” 

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

cum v-am spus și la Comisii, prin Axa de finanțare nr. 9, pentru care noi am aplicat 

acest proiect ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate 

din mediul urban, prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea 

comunității”, suma prealocată mai multor proiecte, care sunt deja depuse la Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, pentru Municipiul Focșani. A fost o sumă 

limitată și pentru a ne încadra cu toate aceste proiecte am evaluat toate lucrările 

necesare pentru reabilitarea acestui ansamblu de locuințe. Menționez faptul că, în urma 

reabilitării acestor blocuri,  Revoluției nr. 16 și 17, vor rezulta apartamente față de ceea 

ce este în prezent, un cămin de nefamiliști, fără a avea grupuri sanitare individualizate 

pe fiecare locuință în parte, ci grupuri sanitare la comun, fără a avea alte dotări necesare 

unei locuiri, să spunem așa, optime și care să respecte toate cerințele impuse de 

legislația în vigoare. Și evaluând, proiectantul care a elaborat această documentație și 

studiul de fezabilitate a stabilit, că o parte din cheltuielile necesare reabilitării integrale 

a acestui ansamblu de locuințe, nu pot fi finanțate, adică nu sunt sume prealocate pentru 

acoperirea integrală a acestor cheltuieli, drept pentru care diferența de 2.983.000 lei, 

reprezentând achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului și contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 161551 trebuie să fie suportate din 

bugetul  local al Municipiului Focșani. 

Dar per total, dacă facem o evaluare, ne dăm seama că vom obține 45 de locuințe, 

de fapt, 45 de apartamente, 24 într-o scară de bloc și 21 în cealaltă scară de bloc, care 

vor avea bucătărie, baie și toate cele necesare pentru o locuire optimă. Mulțumesc!” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Și noi vă mulțumim! 

Supun la vot proiectul nr. 4. Nu 4, 3. Pardon! Scuzați! Supun la vot proiectul nr. 3. 

Cine este ”pentru”?  

Vă mulțumesc! În sală este toată lumea ”pentru”. În online, domnul Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea!” 
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Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! Cu 20 de 

voturi ”pentru”, proiectul nr. 3 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 147 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

direcțiilor de acțiune și proiectelor de mobilitate urbană incluse în Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Focșani aprobat prin HCL 456/26 

octombrie 2017 care fac obiectul proiectului cu titlul „Optimizarea coridorului 

Nord-Sud prin realizarea rețelei de terminale intermodale, creșterea 

accesibilității rețelei de transport”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

nu, supun la vot.  

Cine este pentru?  

În sală este toată lumea ”pentru”. În online, domnul Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! Cu 20 de 

voturi ”pentru”, proiectul nr. 4 a fost aprobat”, devenind hotărârea nr. 148. 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modalității de plată a serviciilor de salubrizare către operatorul căruia îi va fi 

delegat serviciul de colectare și transport a deșeurilor efectuat pe raza 

administrativ-teritorială a Municipiului Focșani, județul Vrancea, în cadrul 
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Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

nu, voi întreba eu și voi ruga pe cineva care este în măsură să ne explice diferența dintre 

taxă și tarif și de ce s-a ales această variantă, pentru cei care ne privesc. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președinte, dar la Comisii parcă ați 

înțeles bine, am văzut, dar acum întrebați așa...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „La Comisii, cei care ne 

urmăresc n-au văzut și n-au auzit aceste explicații.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Doamna președinte!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Dacă-mi permiteți, doamna viceprimar? 

Vă pot răspunde deși ați participat la acea ședință la care am fost și eu. Cred că ați 

participat și cred că ați citit și proiectul și ați văzut toate actele atașate. Sunt acorduri 

ale Consiliului Județean cu Uniunea Europeană, cu Guvernul României. Sunt chestiuni 

impuse și se spune clar în urban. Se trece... Ce anume? Nu se aude? Va fi tariful. Vreți 

să știți referitor la diferențe anume.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Concret vrem să știm 

dacă cetățenii vor plăti mai mult,  dacă adoptăm tariful sau vor plăti mai puțin în acest 

caz. Asta vrem să știm.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Înainte de a vă răspunde la întrebarea 

asta, vreau să știți că, cererea de finanțare și contractul de finanțare au fost semnate. 

Deci s-au dat acești bani deoarece sunt câteva zeci de milioane de euro ca să respectăm 

niște reguli. 

Una dintre reguli este aceasta, tariful, concret  știe toată lumea că implică niște 

costuri în plus, care, vă zic și clar, un cost va fi de 1-2 lei mai mare decât eventuala 

taxă, dar nu este indicată pentru că nu putem accesa acești bani, care de fapt nu putem... 

trebuie să-i dăm înapoi dacă nu respectăm regulile impuse și acceptate că n-a fost 

semnat. Deja este implementat proiectul la Focșani ca fiind taxă.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnul consilier, nu se înțelege nimic. 

Vă rog frumos, fiți un pic mai clar în exprimare! Dați-vă masca jos că nu înțelegem ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Știu că vorbesc mai rău, dar mi s-a atras 

atenția să port mască, așa că voi purta mască. Da, va fi. Dacă vă interesează diferența 

de preț, va fi 1-2 lei, maxim 2 lei. Deci nu va fi o diferență exorbitantă. Vă rog!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, domnule 

Macovei!” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu: „Este vorba de contractele individuale, ce 

taxă plătește Primăria. Ceea ce deja facem la Focșani. Se plătește tarif de ani de zile. 

Se plătește un leu, 2 lei în plus atât, deci nu este o diferență foarte mare.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule Nițu, ați intervenit. Vă 

reamintesc că la Comisii nu suntem toți consilierii. Domnul Gongu nu face parte din 

Comisia de buget și administrație publică și chiar nici n-a știut ce am vorbit, chiar dacă 

a venit după aceea și s-a interesat, dar să știți că în Comisii suntem o parte dintre 

consilieri. Sunt convins că știți lucrul acesta, că sunteți consilier local de mulți ani și 

dacă tot vorbesc că sunteți de mulți ani, vă urez și ”La mulți ani !” cred că din partea 
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consilierilor, atât și pentru doamna Marcu, deci îi urăm „la mulți ani”  și sunt convins 

că pentru ziua de astăzi sunteți mai calm decât de obicei. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Domnule consilier, deși am întârziat un 

pic la ședința la care nu sunt membru, m-am exprimat în sensul că pot răspunde la orice 

întrebare. Cred că am răpuns acum, deși am masca pe față, am răspuns destul de clar. 

Diferența ar fi foarte mică, infimă, de nici 10%, bănuiesc. Adică acum se plătește... 

Cât? 12,89 lei ceva de genul, până în 13,00 lei. ” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, domnule 

Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cred că 

întrebarea s-a referit, dacă am înțeles eu foarte bine de la doamna viceprimar... Care 

este diferența între definiția de taxă și tarif.  

Tariful este obligatoriu pentru mediul urban, deci nu putem opta pentru taxă. În 

primul și în primul rând, tariful este cel facturat de către operator către fiecare utilizator 

de servicii, în speță atât locuitori, cât și agenți economici, iar în ceea ce privește taxa, 

eu îmi mențin opinia mea, chiar dacă se spune că sunt costuri mai mici. 

 Dacă tragem linie la sfârșitul activității, în situația în care în  mediul rural, repet 

în mediul rural se aplică această taxă, costurile vor fi mai mari per locuitor și spun acest 

lucru, pentru că, vor fi situații în care se va colecta gunoiul de la fiecare locuitor în 

parte, de la fiecare agent economic în parte, operatorul va cântări și va calcula exact 

cantitatea de gunoi colectată dintr-o anumită localitate, va factura către primăria 

respectivă, iar primăria respectivă niciodată nu va reuși să recupereze integral de la toți 

cetățenii, toți agenții economici costurile cu colectarea gunoiului, pentru că este 

dovedit faptul că, gradul de colectare a impozitelor și taxelor locale, atât în mediul 

rural, cât și în mediul urban nu depășește 87%, în mediul rural chiar este undeva mai 

mic, 75%.  

Diferența se va suporta din bugetul local, dar în orice caz, în mediul urban noi 

nu avem decât o singură variantă, tarif. 

Acum, mai depinde foarte mult și de cum se va licita. Da. Sunt niște prețuri de 

pornire și pentru tarife și pentru taxe, acolo unde se aplică taxe, dar depinde de oferta 

făcută de fiecare participant la licitație.  

Există și varianta în care și tariful și taxa să fie egale. Nu știm deocamdată,  

pentru că încă nu s-a scos la licitație. Urmează. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumesc și eu! Fac și 

eu o completare. Da, ar fi ideal ca tariful și taxa să fie egale, pentru că știm că în jurul 

Focșaniului există și în aceeași zonă de salubrizare, există și sate mai puțin...  

Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre nr. 5 privind 

aprobarea modalității de plată.  

Cine este ”pentru”?  

Vă mulțumesc! În sală este toată lumea ”pentru”. În online, domnul Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu!” 
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Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! Cu 20 de 

voturi ”pentru”, proiectul nr. 5 a fost aprobat”, devenind hotărârea nr. 149. 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani, 

nr. 36/2015 din 31.07.2012, privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru 

producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET 

S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

rog, domnule Primar!” 

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

acest proiect propun un amendament. La art. 2: 

Aprobarea modificării art. 3 din HCL a Municipiului Focșani nr. 36/2015 din 31 

iulie 2012, privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, 

transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către SC ENET S.A. Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare va avea următorul cuprins: 

Art. 3 Prețul pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei 

termice prevăzute la art. 2 intră în vigoare la data de 1 august 2021, nu 1 iulie 2021, 

cum era inițial prevăzut în proiect, pentru facturarea consumului de energie termică, 

începând cu luna august 2021. Vă mulțumesc!” 

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

Supun la vot amendamentul propus.  

Cine este ”pentru”?  

În sală este toată lumea ”pentru”. În online, cine este pentru? Domnul Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu! Doamna 

Nedelcu!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul Nistoroiu! 

Domnul Șelaru! Domnul Ungureanu!”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Revin la doamna Marcu.” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

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

amendamentul  a fost aprobat.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul nr. 

6 în integralitatea lui.   

Cine este ”pentru”?  

În sală este toată lumea ”pentru”. În online, domnul Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu! Domnul 

Nistoroiu! Doamna Nedelcu! ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „ Pentru.” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Doamna Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! Cu 20 de 

voturi...” 

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

„Și domnul Ungureanu, vă rog!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Și domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

proiectul nr. 6 a fost aprobat , devenind hotărârea nr. 150. 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind avizarea 

funcționării terasei sezoniere amplasată pe domeniul privat al municipiului 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

marginea proiectului? 

Dacă sunteți în sală? Doamna Amăriuței, să ne spuneți despre ce terasă este 

vorba... Sau domnul Păduraru?  Noi știm aici, dar poate vor să știe și cetățenii,      cine-

și mai amenajează terase, cine vrea să investească.” 

Domnul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef: „Bună ziua! 

Este vorba despre o terasă care se află pe Bd. Unirii, în zona Capela Militară, pe 

porțiunea de domeniu privat, cu destinație alee, deci în afara trotuarului, domeniul 

public al municipiului şi care este necesară pentru funcţionarea în condiţiile 

anotimpului călduros a restaurantului de acolo, Caltis, Big Bang Calatis. Vă 

mulţumesc!” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, vă mulţumim pentru 

lămuriri. Dacă mai sunt discuţii. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? 

În sală toată lumea este pentru. În on-line, domnul Bîrsan ? ” 

          Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu?” 

          Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Şelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Abţinere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Cu 19 voturi pentru şi o 

abţinere proiectul a fost aprobat. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Proiect de hotărâre 

privind aprobarea rectificării bugetului generel al Municipiului Focşani pe anul 2021. 

Dacă sunt discuţii. Vă rog... Bine, dacă nu, încep eu? Sau poftiţi domnule Dumitru. Vă 

rog. ” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulţumesc, doamna preşedinte. Grupul 

PNL,USR-PLUS la articolul 4, aprobarea repartizării din fondul de rezervă aflat la 

dispoziţia Consiliului Local a sumei de 6 milioane 280,43 mii lei astfel: la punctul 1 

Primăria Municipiului Focşani autorităţi publice, autorităţi executive, este vorba de 

capitolul 51.02, codul indicator 51.02.01.03  suma propusă  900 de mii, propunem 

diminuarea sumei cu 300 de mii.   

La punctul 5 la acelaşi articol, la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice cultură, 

recreere şi religie, la alineatul materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional, cod 

indicator 20.01.09 suma propusă 951,3 mii lei, propunem diminuarea sumei cu 400 de 

mii de lei, deci suma alocată să fie 551,3. 

La capitolul transporturi este vorba de străzi, cod indicator 84.02.03.03 suma 

propusă 2 miloane de lei, suma alocată 1 milion 100, deci se va diminua cu 900 de mii 

de lei. Sumele se suplimentează, ca amendament se suplimentează bugetul Clubului 

Sportiv Municipal 2007 cu suma de 2 milioane 500 de mii de lei, deci la articolul 

bugetar 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. Mulţumesc !” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Vă mulţumesc şi eu ! 

Dacă mai sunt alte discuţii. Domnul consilier Zîrnă. ” 

           Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Bună ziua doamna viceprimar! Aş avea şi 

eu un amendament de făcut, se diminueaza suma propusă a fi alocată Ansamblului 

Folcloric Ţara Vrancei articolul 71.01.02 maşini, echipamente şi mijloace de transport 

cu suma de 154 mii lei şi se suplimentează bugetul Clubului Sportiv Municipal Focşani 

cu suma de  87,5 mii lei la articolul bugetar 20.02 reparaţii curente. 
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Se suplimentează bugetul Grădiniței nr. 13 cu suma de 66,50 mii lei după cum 

urmează: 51 mii lei la articolul bugetar 20.01 reparații curente iar suma totală este de 

81 mii lei... 20.02 am spus, iar suma de 15,50 mii lei la articolul bugetar 20.05.30 alte 

obiecte de inventar. Vă mulțumesc!”  

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru:  „Și eu vă mulţumesc. 

Dacă mai sunt alte discuţii. Vă rog domnule consilier Macovei.”  

Domnul consilier Liviu Macovei „Domnule primar vreau să aduc câteva 

lămuriri în legătură cu proiectul numărul 8. Să știți că am fost surprins să nu văd în 

proiect alocarea sumei pentru CSM și de ce spun acest lucru, știți foarte bine dacă vă 

amintiți într-o ședință a Comitetului Director care a avut loc în luna iunie, aici în 

această sală ați afirmat foarte clar că în momentul în care bugetul Municipiului Focșani 

va fi funcțional veți face imediat o hotărâre de Consiliu Local  prin care vom aloca o 

anumită sumă pentru CSM Focșani, bineînțeles în limita suportabilităţii bugetului şi în 

limita bugetului Municipiului Focșani de fapt, lucru care din păcate nu s-a întâmplat, 

știți foarte bine că am avut și sper să nu mai avem un conflict în legătură cu CSM, chiar 

am vrut sincer să sun pe cineva să sune la 112 și să atenționez că acest proiect pe care 

dumneavoastră astăzi ni-l supuneţi la vot nu are alocare de bani la CSM. Vă reamintesc, 

dacă îmi permiteți, că ați susținut sportul până anul acesta, observ ați fost aproape de 

echipele noastre de handbal, de fotbal, de baschet și așa mai departe și cred că ar fi 

necesar să înțelegem că sportul este pentru toți. Am discutat de fiecare dată în 

Comitetul Director cât și în aceste ședințe de Consiliu Local în legătură cu ce înseamnă 

sportul pentru comunitate  și cred că aici trebuie să avem, să ajungem la un consens. 

Să știți că în același timp am așteptat în banca mea raportul de control pe care 

dumneavoastră l-ați trimis la Clubul Sportiv Municipal, și foarte bine ați făcut că l-aţi 

trimis și așteptăm raportul să ni-l prezentați într-un cadru mai restrâns sau într-un cadru 

mai larg, din punctul meu de vedere cred că trebuie să fie vizibil pentru toată lumea și 

sunt curios dacă acel raport are două pagini, cinci pagini, zece pagini sau douăzeci și 

opt de pagini și dacă lucrurile acolo, dorim cu toții sunt convins să se desfășoare cât 

mai corect și cât mai bine și cât mai transparent. Să schimbăm, bineînțeles la 

propunerea noastră  a Comitetului Director şi la propunerea dumneavoastră în faţa 

consilierilor locali regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv 

Municipal Focșani, care din păcate am observat că o parte din angajații  CSM nu l-au 

cunoscut până când noi cei care suntem noi la Comitetul Director, mă refer de cei votați 

de Consiliul Local nu l-am citit și nu am pus accent pe el. Deci sunt foarte curios, cred 

că și dumneavoastră, să înțelegem se s-a întâmplat ca să putem să corectăm toate 

problemele, dacă sunt bineînțeles acolo la club. Nu aș vrea să intru în detalii, repet încă 

o dată, cu toate că am avut discuții aprinse pe marginea acestui subiect într-un cadru 

mai restrâns sau chiar mai larg, cred că, cu toții trebuie să facem front comun, cum am 

mai spus și adineauri, pentru sport și cu atât mai mult observ în sală la cosilierii PSD 

că sunt implicați direct în sport, prin faptul că au o profesie în acest sens și cred că 

trebuie să facem front comun, cum am și spus a găsi rezolvarea acelui club.  

Bineînțeles cum și dumneavoastră mi-ați zis trebuie să venim în fața Consiliului 

Local cu o strategie foarte clară la începutul anului sau mai devreme astfel încât să știm 

în ce direcție mergem. Am să fac apel încă o dată la dumneavoastră, sunt convins că, 

sper să îmi luați în calcul acest apel, ca acel raport de control să fie prezentat într-un 

timp rezonabil astfel încât să începem să corectăm, dacă bineînțeles au fost greșeli în 
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cadrul clubului, de aplicare a acelui regulament și noi doi știm că nu a fost aplicat chiar 

în litera lui și chiar și dumneavoastră în ultima perioada, în Comitetul Director ne-ați 

precizat apăsat acest lucru, că trebuie să respectăm regulamentul de organizare 

și funcționare a clubului și mă bucură acest lucru, dar mă întreb de ce nu ați insistat în 

acest sens și în perioada în care noi nu eram în Comitetul Director, mă refer în perioada 

când majoritari în Consiliul Local erau colegii de la Partidul Social Democrat.  

Vă mulțumesc și sper într-o colaborare benefică pentru sport, pentru comunitate 

și să facem toți front comun să funcționeze această activitate și în același timp să 

funcționeze conform unui regulament pe care ni-l asumăm cu toții. Vă mulțumesc!”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, domnule consilier 

Mocanu. ”  

           Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Bună ziua stimați colegi! Constat că 

începem din nou să facem anumite afirmații și să  ne lăudăm în fața cetățenilor că 

acordăm câteva mii de lei elevilor care au luat note foarte bune, dar în primul rând 

trebuie să specificăm și de ce nu ați votat alocațiile și pensiile oamenilor la nivel 

național.”          

      Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Domnule Mocanu vă rog să 

vă rezumați la proiectele aduse în discuție, da? Vă rog frumos!”  

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Nici dumneavoastră ca președinte nu 

trebuia să faceți aceste aprecieri la adresa partidelor dumneavoastră. Vă mulțumesc! 

Pe lângă discuțiile despre Clubul Sportiv Municipal, dacă tot dorim să ne înscriem cu 

toate echipele de juniori, de seniori, pe care le avem totuși noi dorim să asfaltăm acea 

stradă din interiorul stadionului din Sud. Bun, cei 30 de mii de euro, 1 miliard...”  

Doamna  președinte  de  ședință  Alexandra  Tătaru :  „Domnule consilier 

Mocanu vă rog să mă lăsați să termin și eu cu un amendament pe care îl am, da? Și 

după aceea aduceți în discuție asfaltarea. Am găsit o sursă prin care vă putem asigura 

și acel asfalt la intrarea în club, deci nici măcar nu ați așteptat să se termine 

amendamentele de citit, da? Vă rog să vă rezumați ... exact ...aveți vreo replică?”  

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Pot să vă spun doamna Tătaru sau 

doamna Dimitriu? Cum să vă spun? Cum să mă adresez? Dacă îmi tăiați 

microfonul...vă rog frumos, vin aici, vorbesc educat, nu jignesc pe nimeni, lăsați-mă 

să vorbesc cinci minute dacă tot vin în Consiliu Local și nu stau on-line.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să vă rezumați la 

proiect.”  

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Cei 30 de mii de euro, din cei 30 de 

mii de euro se pot face meciuri amicale, se pot face înscrieri cu echipele de juniori, 

care în momentul de față niciun antrenor de la echipele de juniori nu au nimic primit, 

nici echipament, nici mingi, nici alte taxe și legitimații care trebuie să le facă până 21 

august. Da? Deci banii aceștia se pot folosi în primul rând pentru a asigura o bună 

funcționare a tuturor echipelor și a juniorilor, după care putem asfalta, facem 

modernizări la bazele sportive din Municipiul Focșani. Totodată domnul Macovei care 

este și președintele Comitetului Director nu a venit împreună cu colegii dumnealui cu 

un proiect, un proiect managerial pe termen scurt, lung și mediu. Nu ați venit cu nimic 

în fața Consiliului Local, tot vă lăudați dumneavoastră că vreți să faceți ceva, 

dar veniţi, din noiembrie de când ați depus jurământul nu ați venit cu un proiect, da? 

Cu un plan managerial. Vreau să vedem, nu criticăm pe domnul primar, criticăm nu 
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știu ce director, criticăm așa...veniți și dumneavoastră cu proiect pe termen scurt, 

mediu și lung și după aceea stăm de vorbă ce am făcut în trecut, ce facem.”  

Domnul consilier Liviu Macovei: „Domnule Mocanu vă reamintesc, mi-a 

menționat numele, trebuie să răspund, vă reamintesc că suntem în Comitetul Director 

din luna mai, nu din septembrie.”  

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Este 18 august, cred că ați avut timp 

să veniți în fața Consiliului Local cu un proiect managerial pe termen scurt cel puțin, 

nu mediu, lung.”  

Domnul consilier Liviu Macovei: „ Să  știți că ne-am uitat după proiectele 

precedente, de strategii și să știți că nu am găsit niciunul.”  

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Eu am spus, vreau să văd din partea 

dumneavoastră, că tot vă lăudați aici că faceți nu știu ce sport, veniți cu un proiect.”  

Domnul consilier Liviu Macovei: „ Cred că le-aţi uitat. Nu, eu vorbeam de 

bani domnule și vă spun un lucru și vă mai spun un lucru...”  

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „ Domnule Mocanu am o întrebare. Cine a 

fost președintele Comitetului Director până în decembrie 2020?”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru:„Vă rog domnule consilier 

să așteptați să vă dau cuvântul.”  

Domnul consilier Liviu Macovei: „ Și vă mai spun un lucru, să știți că la sport 

este important și investiția în infrastructură. ”  

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Nu modernizaţi un teren, modernizaţi 

doar o stradă de acces.”  

Domnul consilier Liviu Macovei: „ Din păcate, din păcate de 30 de ani, de 30 

de ani, știți foarte bine că am mai vorbit, de 30 de ani în acest oraș infrastructura 

sportivă nu a fost dezvoltată și nu dau vina pe unul sau pe altul, asta este realitatea, să 

o recunoaștem sau nu, asta este realitatea, suntem în situația în care avem echipă cu 

performanțe, mă refer la handbal și la baschet, în care folosesc Sala Polivalentă şi Sala 

Polivalenta este supraaglomerată, Doamne ferește să mai facem să meargă bine și 

echipa de volei pentru că nu mai avem loc în Sala Polivalentă.”  

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Cu 30 de mii de euro plătim deplasările 

la toate secțiile în următoarele 3-4 luni de zile.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnilor consilieri, vă 

rog frumos să nu transformați ședința.”  

Domnul consilier Liviu Macovei: „ Să știți cu 6 milioane putem reface 

stadionul de la Mândrești.”  

Doamna  președinte  de ședință  Alexandra Tătaru: „ Domnule consilier 

Macovei nu transformați ședința de Consiliu Local în ședință de Comitet Director, vă 

rog frumos.”  

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Și investiții avea și doamna director de 

la Ansamblul Folcloric, acel nou proiector care este binevenit, că și eu am un copil de 

șase ani și pot merge și eu să văd un film de desene animate.”  

Domnul consilier Liviu Macovei: „ Ați avut timp să prioritizați .”  

Doamna  președinte  de  ședință  Alexandra  Tătaru: „  Domnule      consilier 

Mocanu, vă rog!”  

Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Vă mulțumesc!”  
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Doamna  președinte  de  ședință  Alexandra  Tătaru: „  Domnule     

consilier Zîrnă, vă rog!”  

          Domnul consilier Cristian Zîrnă: „ Da, sunt dezamăgit de afirmațiile domnului 

consilier Mocanu, nu mă așteptam din partea dumnealui, mai ales că vine din ramura 

sport, știe ce înseamnă investiția infrastructură, dacă nu mă înșel la începutul anului 

alerga să repare acoperișul de la sala de atletism după strada Ana Ipătescu. Nu știu dacă 

a reușit și aș vrea să-l întreb: Ați reușit domnul Mocanu?” 

          Domnul consilier Georgian Mocanu: „ Este prinsă. Această lucrare este prinsă 

la  reparaţii. ” 

          Domnul consilier Cristian Zîrnă: „ De 30 de ani le-aţi prins pe toate şi nu aţi 

făcut nimic, aşa că vă rog ciocul mic. ” 

              Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul cosilier 

Nedelcu.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Sărut-mâna, vă mulţumesc! Domnule 

consilier Zîrnă, am o rugăminte la dumneavoastră, fiţi civilizat, aici este Consiliul 

Local, nu vă credeţi în Parlament, nu o să ajungeţi niciodată acolo, pentru că aşa s-a 

exprimat o colegă de-a dumneavoastră, mă rog, vorba mea garsoniera e goală, deci şi 

la dumneavoastră şi la ea e acelaşi lucru, dar nu vreau să vă jignesc, sunteţi suficient 

de jignit de alte entităţi. Am o rugăminte la dumneavoastră, am înţeles că faceţi rost de 

asfalt în locul celor 30 de mii de lei cât ar costa asfaltul, atunci treaba e rezolvată, nu 

trebuie să ne mai certăm, banii aceia îi vom vira către proiectul domnului Mocanu, 

adică să le dăm la sportivi să îşi facă echipamente, tricouri, legitimaţii şi aşa mai 

departe, iar dumneavoastrăsă veniţi cu banii sau mă rog cu fondurile sau cum se poate, 

cu o sponsorizare, cu o donaţie, să se asfalteze acel petic de asfalt, da? Vă mulţumesc! 

Felicitări! Mă bucur pentru dumneavoastră că aţi spus lucrul ăsta şi că se va şi realiza, 

bănuiesc. ” 

              Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog domnule 

Macovei.” 

          Domnul consilier Liviu Macovei: „ Mulţumesc domnule Nedelcu că mi-aţi 

aruncat mingea la fileu, să ştiţi că în toată această perioadă în care am avut un blocaj 

la CSM, noi cei din Comitetul Director am făcut rost şi de sponsorizări în valoare de 

30 de mii lei, momentan şi vom continua. Se vor vedea şi în buget la şedinţa ordinară, 

pâna la finalul anului vor fi încasaţi, astfel încât să schimbăm şi cred că această soluţie 

de a sponsoriza vizibil, pentru cred că s-au mai sponsorizat, oamenii de sport apropiaţi 

echipelor au mai dat mese dar ei nu au trecut prin hotărâre de Consiliu Local şi din 

păcate, dacă ne uităm în urmă nu putem deci observa pe hârtie cât s-a sponsorizat acest 

club şi eu ştiu că s-a sponsorizat destul de mult, dar s-a sponsorizat în alte forme, în 

natură ca să spun aşa şi este bine de văzut dacă dumneavoastră consideraţi că se pot 

face şi alte amendamente, bineînţeles că le puteţi discuta, le putem discuta, deci în 

comisie şi aproba conform regulilor din şedinţele de Consiliu Local, bineînţeles. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Foarte frumos spus domnule consilier, mă 

bucur... ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Numai puţin, un minut atât să vorbesc, ca 

idee mă bucur că se sponsorizează şi că aşa ar fi normal până la urmă, să se primească 
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şi sponsorizări, cu o singură rugăminte, dacă îmi este permis şi anume, dacă vin din 

partea Partidului Social Democrat acele sponsorizări cu o masă sau cu orice altceva, 

vă rog eu frumos să nu mai fiţi răutăcioşi să spuneţi că vezi Doamne s-a mâncat în 

cutare loc că a avut vreun interes sau că s-au îmbrăcat de la cutare magazin pentru că 

a fost o... ” 

          Domnul consilier Liviu Macovei: „ Nu, vreau să treacă prin Consiliu Local, 

vreau să treacă prin Consiliu Local. Eu nu doresc altceva. Atât vreau.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Nu ştiu, nu mă pricep, nu cred că e posibil, 

dar un om de bine indiferent de la ce partid sau neafiliat politic dacă face un gest haide 

să fie apreciat, să nu mai fie blamat.” 

          Domnul consilier Liviu Macovei: „ E posibil...şi vizibil, apreciat şi vizibil.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Acum  ştiţi care-i problema, eu dacă vin la 

dumneavoastră la CSM şi dau o masă, ce înseamnă? Mă duc pe facebook, ia uitaţi ce 

a făcut Nedelcu, a dat o masă.” 

          Domnul consilier Liviu Macovei: „ Nu neaparat.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnilor aveţi de gând 

să transformaţi... Domnilor consilieri...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „E o oarecare decență. 2 secunde. E o 

oarecare decență, cred eu că e normală. Părerea mea este să nu mai blamăm oameni 

care vor să facă ceva sau să sponsorizeze, să aducă un aport către sport și că vezi 

Doamne nu sunt de la partidul.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Eu nu am refuzat pe nimeni.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Mulțumesc. A fost o rugăminte din punctul 

meu de vedere.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „O apreciez și țin cont de ea. ” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Și eu vă iubesc. Știți că vă iubesc.”   

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu, domnul consilier Macovei a promis că vă v-a invita în ședința comitetului 

director  și veți lămuri aceste aspecte atunci. Domnul consilier Dumitru, dacă aveți 

ceva de adăugat.” 

 Domnul consilier Dumitru Victor: „Da. Referitor la astfaltare, se pare că 

domnii consilieri de la PSD nu au mai fost pe acolo, sau n-au mai călcat, chiar dacă 

sunt de profesie sportivi și au făcut sport de performanță, dumneavoastră domnule 

Mocanu vă întreb direct așa, fără ocolișuri, ați văzut în ce stare este strada aia, cum de 

altfel multe străzi din orașul Focșani.”   

 Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel: „Am fost săptămâna trecută, 

am fost cu mașina personală.” 

 Domnul consilier Dumitru Victor: „Ați fost acolo? Da? Probabil ați luat-o la 

pas. Cu mașina nici într-un caz, deci foarte greu, ca de altfel multe străzi din Focșani. 

L-am auzit pe domnul Nedelcu care vrea să se audă vorbind și face apel la educație, să 

fim civilizați, să vorbim neîntrebați. Se pare că” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Știu că vă este greu, domnule consilier, 

foarte greu. Nu puteți depăși o anumită limită. Să știți că sunt și consilieri limitați aici, 

asta e viața. Eu vă înțeleg și vă deplâng soarta, dar nu am ce să vă fac, asta este situația, 

atâta puteți. Mulțumesc.”  
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu v-am dat cuvântul 

domnule consilier. Domnule consilier Nedelcu” 

 Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, se pare că și dumneavoastră puteți și 

mai puțin și faceți dovada ședință de ședință. ” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „V-am spus...” 

 Domnul consilier Dumitru Victor: „Faceți dovada ședință de ședință, prin 

intervenții... ” 

 Domnul consilier Dumitru Victor: „Haideți că oricum este o discuție inutilă. 

V-ați agățat de subiectul ăsta cu disperare. Vreți să vă mențineți în penibil în 

continuare, nu realizați că, din păcate pentru cetățeni, pentru noi toți, nu realizați că 

duceți în derizoriu consiliul local și prin discuțiile și intervențiile pe care le aveți, dar 

mă rog, dacă ăsta e nivelul, ăsta e nivelul.” 

 Domnul consilier Mocanu Georgian Cristinel: „Nu am precizat domnule 

consilier Dumitru că sunt împotriva astfaltării acelei străzi, am spus, în momenul de 

față, acei bani în 30 de zile să-i folosim pentru pornirea campionatelor și înscrierea ” 

  Domnul consilier Dumitru Victor: „După cum ați constatat domnule 

Mocanu, noi am alocat o sumă de 2.500.000 de lei care vor fi utilizați de către Clubul 

Sportiv. Mai revenim cu un amendament să completăm cei 145 sau 146, deci din fondul 

rezervă la reparații curente s-a omis lucrul ăasta, încă 30 de mii de lei. Mulțumesc.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă îmi permiteți. 

Permiteți-mi să formulez încă un amendament. În urma discuțiilor avute cu doamna 

reprezentant al primarului la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” am convenit 

împreună să reducem cheltuielile estimate cu proiectul „Florentin Delmar” în speranța 

că vom găsi sponsori și poate ne vor aujta să ne afirmăm ca oraș, ca și, să zicem așa, 

centru urban cultural, dar până acolo, noi sigur avem foarte multe nevoi la nivel de 

oraș, foarte multe cereri care depășesc cu 50% bugetul fondului de rezervă și de aceea 

alocam sau diminuăm suma propusă a fi alocată la Ateneul Popular la articolul 

20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii cu 30 de mii de lei. Se suplimentează 

bugetul Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 cu suma de 30 de mii de lei, după 

cum urmează: 16 mii de lei la articolul bugetar 20.02 pentru reparații curente, astfle 

încât acel acces să fie practicabil și 14 mii de lei la articolul bugetar 71.01.02 mașini, 

echipamente și mijloace de transport în vederea achiziționării unui aspirator, așa cum 

l-am găsit în nota de fundamentare. Așa cum spunea, vă rog să consemnați, așa cum 

spunea și domnul consilier Dumitru Victor, acea sumă de 2.500.000 de lei este o sumă, 

așa cum și la toate celelalte pe care le-am diminuat, sunt sume tranzitorii, până la 

următoarele rectificări și sperăm ca rectificarea bugetară națională să se întâmple cât 

mai curând. Dacă mai sunt discuții? Vă rog domnul primar.” 

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

mulțumesc. Cred că v-ați dat seama de ce n-am propus sume, sau dacă nu v-ați dat 

seama, vă reamintesc domnul consilier Liviu Macovei că, înainte de a face această 

convocare și a face acest proiect de hotărâre, am avut o discuție cu grupul PNL în care 

nu erați puși de acord cât să alocați pentru CSM și v-am dat dumneavoastră 

posibilitatea să vă puneți de acord în interiorul grupului, să stabiliți dumneavoastră și 

să faceți un amendament. Asta a fost o convenție între noi. Trebuie să spunem 

lucrurilor pe nume până la capăt. Eu am susținut și voi susține în continuare sportul, 

dar nu sportul făcut pe la spate și nu sportul făcut pe genunchi, cu pierdanții care au 
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plecat cu coada între picioare de la CSM, pe care dumneavoastră acum îi repropulsați 

în funcții de conducere în cadrul CSM-ului. Vă reatrag atenția.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Vă corectez domnule primar 

pentru că e vorba doar de fotbal și CSM nu  este doar fotbal. ” 

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

întrerupt, dați-mi voie. Suma de 2.500.000 lei pe care dumneavoastră o propuneți 

astăzi, raportată la 8.800.000 lei cât s-a cerut de către club până la finalul anului ajunge 

pentru maxim o lună și jumătate. Atrag atenția, atât comitetului director, cât și 

domnului director de la CSM că nu pot fi încheiate contracte decât în limita acestei 

sume. Ori se reduc sumele totale negociate anticipat cu jucătorii la nivelul acestei sume 

de 28%, cât reprezintă până la sfârșitul anului, ori încheiați niște contracte ilegale. Unu 

la mână. De aceea nu am vrut să intervin pe ceea ce înseamnă CSM pentru că, vă atrag 

atenția doamnelor și domnilor consilieri, în urma acestei rectificări bugetare fondul de 

rezervă de diminuează la aproximativ 8.600.000 de lei, iar doar salariile necesare, 

fondul de salarii necesar până la sfârșitul anului este de 10 milioane de lei. În modul 

cum se preconizează rectificarea bugetară națională pe care o așteptăm cu toții, nu știu 

dacă vom avea suma necesară alocată de la bugetul național pentru a acoperi măcar 

această situație de funcționare pentru asigurarea salariilor. Și vă mai atrag atenția că, 

din fondul de rezervă, conform Legii nr. 273/2006, știm foarte bine, se pot aloca sume 

doar pentru cheltuieli neprevăzute, excepționale, pentru situații de urgență și pentru 

ajutorarea unor unități administrativ-teritoriale cu aprobarea dumneavoastră. De accea, 

am considerat că tot ceea ce am propus în proiectul de rectificare bugetară supus 

dezbaterii astăzi, am propus doar sume de extremă urgență și sume care să poată fi 

acoperitoare pentru a putea funcționa pe regim de avarie, nicidecum pe un regim 

normal de funcționare, iar eu nu pot să-mi asum o obstrucționare a sportului din 

municipiul Focșani pentru că nu putem aloca în acest moment întreaga sumă pentru a 

se putea încheia contractele cu sportivii și cu antrenorii, așa cum spune legea. Vă 

mulțumesc.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă nu mai sunt discuții. 

Domnul Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „O singură precizare domnule 

primar. Nu mă refeream la discuția pe care am avut-o acum câteva zile, ci mă refeream 

la ședința comitetului director din luna iunie în care dumneavoastră ați afirmat. Tocmai 

de aia, nu știu de ce nu ați făcut-o. Eu asta am fost nelămurit. Nu faptul că am avut 

discuția acum câteva zile. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă nu mai sunt discuții 

supun la vot amendamentele propuse de către domnii consilieri. Cine este pentru? ” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 
„Nu vreți să le supuneți la vot pe rând? Fiecare amendament.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă doriți așa, dacă vine 

mai ușor așa, sigur. Supun la vot amendamentul  

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 
„domnului Dumitru, domnului Zîrnă, al dumneavoastră” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „OK. Supun la vot 

amendamentul propus de domnul consilier Dumitru. Cine este pentru? În sală 8 
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consilieri pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 4 abțineri în sală. În online? 

Domnul consilier Bîrsan? 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

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

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga abținere. 

Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru. Domnul 

Șelaru?  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de  ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu? ” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Mă abțin.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 9 abțineri și 12 voturi 

pentru, nu? 11 voturi pentru. Cu 11 voturi pentru ale consilierilor locali Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra 

amendamentul domnului consilier Dumitru a fost aprobat.  

Supun la vot amendamentele propuse de domnul consilier Zîrnă. Cine este 

pentru? În sală cine este împotrivă, cine se abține. În sală consilierii PNL USR PLUS 

sunt pentru, consilierii PSD se abțin. În online vă rog? Domnul consilier Bîrsan. 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu? A ieșit 

Doamna Marcu a ieșit din tranmisiune, din ședință. Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru. Domnul 

Șelaru?  

Doamna președinte de  ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu? ” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru.Doamna 

Marcu supunem la vot  amendamentul propus de domnul Zîrnă dacă sunteți pentru, 

împotrivă sau vă abțineți.  

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru.Domnul 

Șelaru, ne auziți?” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Mi-a zis mie că se abține.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Se abține. Deci cu 9 

abțineri ale consierilor locali Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru 

Aurel și Ungureanu Daniel și 11 voturi pentru ale consilierilor locali Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra 

amendamentul a fost aprobat. Supunem la vot amendamentul supus de subsemnata. 

Cine este pentru?  Cine este împotrivă? Cine se abține? În sală 4 abțineri și 8 voturi 

pentru. În online? Domnul Bîrsan? 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru?  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Abținere.” 

Doamna președinte de  ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu? ” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu?”  

 Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga? ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Mă abțin.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 11 voturi pentru ale 

consilierilor locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Ramona, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, 

Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra și 9 abțineri  ale consierilor locali Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel amendamentul a fost 

aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Proiectul cu 

rectificarea bugetară. Vă abțineri? Vă abțineți. În sală 4 abțineri și 8 voturi pentru. În 

online. Domnul Bîrsan?” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Drumea?” 

 Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga? ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Mă abțin.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Marcu. Doamna 

Marcu?”  

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Șelaru?  
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Domnul consilier Șelaru Aurel: „Abținere.” 

Doamna președinte de  ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu? ” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul ... și atât. Cu 11 

voturi pentru ale consilierilor locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Drumea Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra și 9 abțineri ale consierilor 

locali Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, 

proiectul de rectificare bugetară a fost aprobat devenind hotărârea nr. 152. 

Da, domnule Nițu.”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Dacă îmi permiteți. Vreau să le spun colegilor 

și cetățenilor municipiului Focșani că Legea nr. 273 care a fost invocată și de domnul 

primar din 2006, art. 49 a  finanțelor publice spune foarte clar și din amendamentele 

dumneavoastră nu a reieșit că trebuie să asigurăm funcționarea întâi, fonduri pentru 

funcționare și apoi pentru celelalte. Dumneavoastră încă demonstrați, de câteva luni de 

zile că, ori nu vreți, ori că cineva vă impune niște lucruri pe care bugetul municipiului 

Focșani rămâne  la fel, șchiop, rămâne fără funcționare pentru toate compartimentele 

și subordonatele.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule Nițu, noi nu 

avem  diverse. Dați-mi voie să vă citesc adresa Inspectoratului de Poliție la final de 

ședință, adresa Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea adresa înregistrată cu nr. 

152446/2021. Notificarea aceasta este adresată Consiliului local al municipiului 

Focșani în interesul soluționării dosarului nr. 2539/2021 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Focșani în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii 

de abuz în serviciu, faptă prevăzută și pedepsită de art. 297 alin. (1) Cod penal vă 

solicităm să ne comunicați în cel mai scurt timp următoarele: Dacă în perioada 

16.02.2021-20.07.2021  v-a fost înaintată vreo propunere motivată a primarului 

municipiului Focșani de sancționarea a vreunui viceprimar al municipiului Focșani. 

Dacă motivele care justifică propunerea de sancționare au fost aduse la cunoștința 

consilierilor locali sau consilierilor județeni/după caz, cu cel puțin 5 zile înaintea zilei 

ședinței consiliului local. Dacă Consiliul local al municipiului Focșani a discutat în 

vreo ședință propunerea formulată de primarul orașului Focșani de sancționare a 

avreunui viceprimar și care a fost hotărârea adoptată de consilierii locali. În cazul în 

care pentru perioada menționată nu au existat astfel de situații vă solicităm să ne 

precizați în mod expres, în scris, acest lucru. În situația în care au existat astfel de 

propuneri ne veți înainta în copie conform cu originalul documentele ce conțin 

propunerile și motivele primarului municipiului Focșani, documentele prin care au fost 

comunicate consilierilor locali motivele propunerii de sancționare, procesele verbale 

de ședință ale consiliului local și eventualele hotărâri ale consiliului  local în referire 

la propunerile primarului municipiului Focșani  de sancționare ale viceprimarilor. 

Pentru alte relații se specifică numele comisarului șef  și anumite date de contact. Am 

dat citire unei adrese prin care Poliția ne solicită unele informații. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 
„Da, este înaintată consiliului local. Acum trebuie să răspundeți, da sau nu. Nu au fost 

înaintate niciun astfel de documente de genul celor solicitate. Este un dosar pe rol. Nu 
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avem ce comenta. Poliția își face treaba. Vom formula adresă către Poliție că nu au 

fost înaintate Consiliului local documente de genul.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu. Nu au fost înaintate.” 

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

înainteze doamna viceprimar Dimitriu cât stă la program și cât nu stă la program și 

când pleacă cum vrea și când nu vrea în alte localități, fără a face nicio activitate legată 

de ceea ce înseamnă viceprimar.Despre asta este vorba.”  

Doamna președinte de ședință  Alexandra  Tătaru:   „Domnule primar  nu  

v-am  dat cuvântul. Dacă nu mai sunt alte discuții, declar ședința închisă.” 
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