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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 18.10.2021 

 

 

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

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

Municipiului Focșani, cu participarea online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

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

 d-nul Adrian Imireanu – șef serviciul proiecte; 

 d-nul Dan Spătaru – inspector serviciul proiecte; 

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

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

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

 d-na Ionica Mandea – inspector, corp control a Primarului; 

 d-nul Vladimir Dușinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

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

 d-nul Florin Popescu– director tehnic SC CUP Salubritate SA; 

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

 d-na Oana Isac – director Creșe Focșani ; 

 d-na Cristina Costin – administrator special SC ENET SA. 

 

 

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

1. proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 66522/06.07.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire centrală 

electrică – servicii de echilibrare S.E.N. (capacitate 20 Mwel) + anexe în interes 

local și de utilitate” – Focșani, str. Militari – extravilan, T. 88, P. 449, număr 

cadastral 67684, pe terenul în suprafață de 9978 mp, (din acte 10000 mp), județul 

Vrancea.  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 542/2017, privind aprobarea tarifelor 

pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările 

ulterioare;      

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de 

colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul 

Focșani;       

   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru 

activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 – Contractul de 

Asociere și Anexei 2 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea 

Curată”, la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 91/248/2008 

privind asocierea municipiului Focșani cu județul Vrancea și unitățile 

administrativ-teritoriale din județul Vrancea în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” pentru dezvoltarea sistemului de 

management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii în județul Vrancea;

           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a 

Municipiului Focșani;    

           Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a 

prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în 

desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația 

Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

    Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

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

Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 18.10.2021. Vă aduc la cunoștință că această 

ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 880 din 12.10.2021, 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 domnilor consilieri 

locali care participă la ședință. 
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Domnul Bîrsan Costel?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „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 Alina Ramona Drumea „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Domnul Iorga Marius Eusebiu? O să revin. 

Domnul Macovei Liviu George? ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„Doamna Tătaru Alexandra?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „Domnul Ungureanu Daniel?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „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 Iorga? Absent. 

Constat că în sală sunt prezenți 9 consilieri locali municipali, iar în  mediul 

online 11, absenți consemnați fiind domnul Iorga. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ.” 

Rog a se consemna astfel 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 comisiei de specialitate, care v-au fost transmise prin poșta electronică. 

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

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

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

adoptarea unei hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al 

ședinței. 

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Doamna președinte vă rog să preluați lucrările ședinței.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Mulțumesc doamna 

secretar general, doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați, 

bun găsit la ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Focșani 

convocată prin Dispoziția nr. 880/2021. 

Pe ordinea de zi sunt 7 proiecte de hotărâre , dacă sunt discuții pe marginea 

ordinii de zi, vă rog? Nu sunt discuții, supun la vot ordinea de zi, cine este „pentru”?  

În sală toată lumea este „pentru” și anume doamnele și domnii consilieri Bîrsan 

Costel, Ionel Costea, Ana Maria Dimitriu, Corneliu Dumitru Gheoca, Livia Silvia 

Marcu, Georgian Cristian Mocanu, Radu Nițu, Tătaru Alexandra și Cristian Zîrnă. 

În online?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna consilier Mirela Nedelcu „Pentru”. 
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Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga 

să se consemneze că a intrat în ședință.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„și domnul Iorga.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ordinea de zi cu 21 voturi 

„pentru” a fost aprobată. 

Doamnelor și domnilor consilieri înaite să dau citire primului proiect vă rog 

frumos să respectați Regulamentul și să luați cuvântul doar atunci când vi se acordă. 

Vă mulțumesc frumos.” 

 

  Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea  

Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 66522/06.07.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în 

intravilan pentru construire centrală electrică – servicii de echilibrare S.E.N. 

(capacitate 20 Mwel) + anexe în interes local și de utilitate” – Focșani, str. 

Militari – extravilan, T. 88, P. 449, număr cadastral 67684, pe terenul în 

suprafață de 9978 mp, (din acte 10000 mp), județul Vrancea. Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnul consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna viceprimar, două 

cuvinte am să spun, cum de altfel am mai reiterat și vreau să adaug acum, cred că 

vom vota acest proiect, este un proiect important de utilitate pentru Focșani. O stație 

electrică de echilibrare care are rolul, cum și spune, de a echilibra sistemul energetic 

național, dat fiind că panourile fotovoltaice și centralele eoliene funcționează și 

produc energie când este soare sau când este vânt. În lipsa acestora trebuie suplinită 

puterea lor cu altceva și de aceea au apărut aceste centrale de echilibrare. Consider că 

este o investiție atractivă, vin bani la bugetul local în momentul în care se va pune în 

funcțiune această capacitate, ca atare consider că trebuie votat și rog și colegii să 

voteze acest proiect este în interesul nostru al tuturor, mai ales al focșănenilor. 

Mulțumesc.” 

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

Dacă nu, supun la vot acest proiect. Cine este „pentru”? 

În sală avem 10 consilieri „pentru” și o „abținere”, nu 8 consilieri „pentru” a 

doamnelor si domnilor consilieri Bîrsan Costel, Ionel Costea, Ana Maria Dimitriu,  
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Livia Silvia Marcu, Georgian Cristian Mocanu, Radu Nițu, Tătaru Alexandra și 

Cristian Zîrnă și 1 vot „abținere” a domnului consilier Corneliu Dumitru Gheoca. 

În online doamna consilier Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Nedelcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Răduță? Domnul consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie? 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Drumea? Domnul consilier Macovei? Nu vă auzim domnul Macovei.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”, primul v-am răspuns, un pic mai 

atenție vă rog.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „desigur domnule Șelaru. 

Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Drumea? Revenim la dumneavoastră.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „în online toată lumea este 

„pentru”...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „și Dumitru „pentru”.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Dumitru 

„pentru”...” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „doamnă eu nu am votat.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„domnul consilier Răduță.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „v-am strigat, dar nu ați 

răspuns. Cu 20 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gongu Emanuel, Iorga 
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Marius-Eusebiu, Marcu Livia, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Șelaru Aurel, Tătaru 

Alexandra, Ungureanu Daniel și Zîrnă Cristian și 1 vot „abținere” al domnului 

consilier Gheoca Corneliu, proiectul nr. 1 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 228 

 

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

modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 542/2017, privind aprobarea tarifelor pentru 

activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Domnule Primar vă rog.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 
„mulțumesc doamna președinte, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

invitați, dragi colegi la acest proiect a apărut o eroare de redactare, drept pentru care 

sunt nevoit să fac următorul amendament: în tabelul tarifelor pentru serviciul public 

de salubrizare stradală în municipiul Focșani, la numărul curent 6, se va modifica din 

64,40 lei fără TVA la 64,70 lei fără TVA conform fișei de fundamentare. În fișă este 

trecut 64,70, în tabel s-a preluat greșit 64,40. Mulțumesc.” 

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

dori să-l întreb pe domnul director al CUP Salubritate, care ar fi impactul asupra 

bugetului în urma acestor fundamentări? Vă rog.” 

Domnul Adrian Vulpoiu, director SC CUP Salubritate SA „bună ziua, o 

medie lunară între 80 și 100.000, în funcție de suprafețe, de vreme diferă măturatul 

în anotimpul rece față de anotimpul cald. Dar o medie între 80 și 100.000.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „asta ar fi media după ce 

vor crește tarifele propuse de dumneavoastră?” 

Domnul Adrian Vulpoiu, director SC CUP Salubritate SA „da.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumesc. Dacă mai 

sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot, cine este „pentru” 

proiectul nr. 2?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„amendamentul vă rog.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cine este „pentru” 

amandament? 

În sală sunt 2 voturi „pentru” ale domnilor consilieri Mocanu Georgian 

Cristinel și Radu Nițu. Cine se „abține”? În sală sunt 7 voturi „abținere” a doamnelor 

și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana Maria, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Marcu Livia, Tătaru Alexandra și Cristian Zîrnă. 

În online, cine este „pentru” amendament?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Nedelcu este „pentru”, domnul Șelaru „pentru”.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Iorga „pentru”.” 
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Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Gongu 

„pentru”.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Nedelcu 

„pentru”.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Ungureanu 

„pentru”. Domnul Macovei? Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Abținere”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Macovei? 

Domnul Victor Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Abținere”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Macovei. Cu 11 

voturi „abținere și 10 voturi „pentru”.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„domnul Macovei nu v-a răspuns.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „10 voturi „pentru” și 10 

„abțineri”. Amendamentul nu a trecut. 

Cine este „pentru” proiectul nr. 2?  

În sală sunt 2 voturi „pentru” ale domnilor consilieri Mocanu Georgian 

Cristinel și Radu Nițu și 7 voturi „abținere” a doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana Maria, Gheoca Corneliu Dumitru, Marcu Livia, 

Tătaru Alexandra și Cristian Zîrnă. 

În online?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „Abținere”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Dumitru 

„abținere”. Doamna consilier Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Abținere”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier  

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Abținere”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier 

Drumea?” 
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Doamna consilier Alina Ramona Drumea „Abținere”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Macovei? Domnul consilier Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”, am zis”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Macovei? Nu răspunde. Deci cu 10 voturi „pentru” și 10 voturi „abținere”. 11 

„pentru” și 10 „abțineri” și o neparticipare la vot. Deci 10 voturi „pentru”, 11 

„abțineri” și o neparticipare la vot.”  

Proiectul nu a trecut cu 10 voturi „abținere” ale domnilor și doamnelor 

consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu,  Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Zîrnă 

Cristian, 9 voturi „pentru” ale doamnelor si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și o neparticipare 

la vot a domnul consilier Macovei Liviu. 

 

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

modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a 

deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect?” 

 Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamna 

președinte dacă îmi dați voie?” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „toate cele 

3 proiecte și cel precedent respins și acesta și următorul sunt legate strict între ele de 

activitatea Societații Comerciale CUP Salubritate SA a cărui acționar majoritar după 

cum probabil știți, să informăm și toți cetățenii care se uită la noi acum, sunteți 

dumneavoastră Consiliul Local. Toate aceste creșteri de prețuri nu sunt întâmplătoare 

și nu sunt un moft al nimănui, nu este deloc o fericire să vedem că toate prețurile au 

crescut în ultima perioadă cu precădere la combustibil, dar mai ales și la alte activități, 

la manoperă și așa mai departe. Dacă vreți să aducem și această societate în stare de 

insolvență, chiar în pragul falimentului opuneți-vă în continuare. Dar vă atrag atenția 

că ne supunem unui risc major și iarăși puneți planurile politice înaintea planurilor 

cetățenilor, acela de a nu înțelege că fără aceste tarife noi la un moment dat o să 

ajungem ca în Sectorul 1, să nu mai putem curăța străzile, să nu le mai putem 
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dezăpezi, să nu mai putem aduna gunoiul menajer, pentru că societatea comercială în 

primul și primul rând neavând tarifele aprobate, atunci când va fi controlată de Curtea 

de Conturi și de alte organisme abilitate, nu vor putea să răspundă de ce dumnealor 

au un tarif aprobat de către dumneavoastră Consiliul Local mai mic decât facturile 

care sunt emise de către furnizorii dumnealor de servicii. Și vă dau un simplu 

exemplu: la groapa de gunoi de la Muchea dacă la 1 ianuarie 2019 prețul de 

depozitare, finala deșeurilor menajere era de 65,70 lei/tonă, iată că am fost notificați, 

societatea comercială CUP Salubritate SA a fost notificată că începând cu 1 

octombrie prețul aproape că s-a dublat, 103,2 lei /tonă. Știm cu toții, la pompă și nu 

numai la pompă pe piața liberă prețurile la carburanți au crescut exponențial cu 

aproape 25% de la începutul acestui an, până astăzi când vorbim. Vorbim de un preț 

la pompă de 5,7-5,8, chiar s-a ajuns la peste 6 lei/litru și gândiți-vă că toate aceste 

costuri trebuie să fie recuperate în mod  legal de către această societate. Deci începând 

de luna aceasta, dacă noi nu vom avea aprobate aceste prețuri, aceste tarife, noi nu 

mai putem duce să depozităm gunoiul la Muchea. Iar Garda de Mediu și cu toată 

legislația de protecția mediului nu ne dă voie să depozităm nici măcar 24 de ore 

cantitatea de gunoi menajer colectată atât de la populație, de la agenții economici, cât 

și gunoiul stradal. 

Repet dacă vreți să aduceți în același stadiu Focșaniul cum este Sectorul 1, plin 

de gunoaie și de șobolani... înțelegeți că asta este o realitate cruntă, este rezultatul 

proastei guvernări din ultima perioadă a acestei clici care nu știu altceva să facă decât 

să se bată pe ciolan. Nici la această ora țara nu este guvernată, este haos. Suntem în 

plină pandemie și noi ne batem joc de toți cetățenii...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „așteptăm și noi 

rezultatele domnule Primar, mulțumim. Doamna consilier și viceprimar Ana Maria 

Dimitriu.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimtiriu „mulțumesc doamna președinte. Încă 

o dată repet, suntem în Consiliul Local nu pentru a face politică, pentru a face 

administrație. Și dacă ați vorbit mai devreme că CUP Salubritate trebuie să transporte 

gunoiul la Muchea în județul Brăila, ce ați făcut dumneavoastră domnule Primar, în 

calitate de edil al orașului de a putea CUP Salubritate să depoziteze gunoiul în județul 

nostru, nu să mai plătim transport către Brăila, aproximativ 80 km? Și doi, ați vorbit 

și de insolvență, să nu uităm că în insolvență ați băgat dumneavoastră societatea 

ENET care astăzi nu mai furnizează apă caldă și căldură cetățenilor municipiului 

Focșani. Haideți să nu mai facem politică și vedeți-vă de treaba dumneavoastră, de 

pătrățica pe care o aveți și manegeriați orașul. Mulțumesc.” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi 

permiteți? Îmi dau seama cât de incompentă este doamna viceprimar, atât timp cât nu 

are habar, de 2 mandate de când este aici în Consiliul Local că noi, județul Vrancea 

și municipiul Focșani facem parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Vrancea Curată care are un proiect în derulare și care ne ține efectiv blocați și nu 

putem să ne construim propria noastră groapă de gunoi. Responsabili sunt cu totul și 

cu toții alții, noi suntem efectiv prizonieri ai acestui proiect și din acest motiv nu am 

găsit altă groapă de gunoi, dacă aveți dumneavoastră acasă vreo groapă de gunoi, vă 

ducem gunoiul dumneavoastră acasă doamna viceprimar, da? Dar deocamdată 
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singura groapă de gunoi, cea mai apropiată care este  funcțională și este autorizată, 

este cea de la Muchea, da? Din cauza primarilor PNL care s-au opus acestui proiect 

timp de 15 ani trenează implementarea acestuia și stăm și batem pasul pe loc și în loc 

să ducem gunoiul la noi la Haret, unde groapa de gunoi este gata de cel puțin 5 ani de 

zile, este o groapă ecologică perfect omologată cu toate, dar pentru că s-au opus niște 

primari PNL din județul Vrancea și a trebuit să ducă Consiliul Județean lupte seculare 

cu ei prin instanțe, din acest motiv suntem în această situație.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Primar, dacă 

îmi permiteți, să-l întreb și pe domnul consilier Gongu, fiind responsabil cu acest 

proiect, când se preconizează finalizarea caietului de sarcini și începerea licitațiilor 

pentru Vrancea Curată? Mulțumesc.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „documentația este aproape de finalizare 

pentru serviciul de colectare și transport. Chiar avem un proiect astăzi, proiectul nr. 

5, dacă va fi aprobat, practic toate Primăriile vor aproba această documentație. 

Sperăm ca până la sfârșitul anului să fie gata și ridicată pe SICAP. Deja procedura 

pentru Centrul de Haret este ridicată pe SICAP. Deci lucrăm cu Primăriile, lucrăm 

mai greu, în curând va fi gata și din partea noastră a ADI-ului.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ne mai repetați și nouă 

domnule consilier Gongu, de ce acum 2 ani când domnul Primar Misăilă a propus 

strategia de colectare a gunoiului menajer inteligent, de ce v-ați opus și de ce domnule 

Primar ați plătit studii și nu ați demarat acest proiect?” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „să vă 

răspund?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă doriți. Cine dorește 

prima oară să răspundă, să răspundă. ” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă spun 

eu despre ce este vorba, știu foarte bine situația și nu am plătit în zadar. Am fost 

păcăliți încă o dată de Guvernul PNL că prin PNRR vor veni fonduri...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimtiriu „doamna președinte vă rog frumos, 

haideți să trecem mai departe.” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...cu 

privire la finanțarea acestora...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimtiriu „...este doar invitat aici...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...dați-mi 

voie să vorbesc...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „când ați propus acel...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...era 

vorba că...aveam informații clare...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „consilierii PSD s-au 

opus...” 

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

promisiunile făcute de toate guvernele, mai ales cele PNL, că vor veni bani cu 

nemiluita pe fonduri europene și am venit să ne pregătim...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „încă nu a început 

domnule Primar...” 
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Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „... nu a 

început, dar nici nu este o asemenea axă finanțată de Uniunea Europeană.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă mulțumim. Domnule 

director a CUP Salubritate de la pagina 127 la 133...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...sunt aia 

180 miliarde pe care i-a promis Iohannis ...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „... în proiectul de hotărâre 

textul este indescifrabil, deci exact acolo unde ar trebui argumentată foarte bine 

creșterea de tarif, de la 127 la 133.” 

Domnul director a SC CUP Salubritate SA Adrian Vulpoiu „vă referiți la 

fișele de fundamentare?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „la proiectul nr. 3 de la 

pagina 127 până la 133 nu am înțeles nici... sunt paginile scanate indescifrabil, nu se 

vede absolut nimic și este exact acolo unde justificați majorarea acestor tarife.” 

Domnul director a SC CUP Salubritate SA Adrian Vulpoiu „le pot explica 

acum încă o dată.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „așa este la mine, nu știu 

la dumneavoastră.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „domnul director nu căutați la 

dumneavoastră că doamna viceprimar vă spune din paginile total mapă. Dacă poate 

să vă ajute cu numărul de fișă, ceva, ca să le identificați dumneavoastră mai ușor.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „iar în altă ordine de 

idei...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...dacă 

erau nelămuriri se puteau discuta la comisiile de specialitate domnilor consilieri.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „discuțiile noastre de 

lucru s-au referit la o majorare de 1 leu de la prețul actual și așa scrie și în referatul 

de aprobare din câte știu, dar în urma calculelor reiese o majorare de 20%, în jur de 

2,5 lei, mie mi se pare foarte mult și nu știu dacă populația este pregătită să suporte o 

asemenea factură, mai ales în condițiile în care și facturile la energie, se știe, au 

crescut considerabil.” 

Domnul director a SC CUP Salubritate SA Adrian Vulpoiu „vă pot 

răspunde.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog.” 

Domnul director a SC CUP Salubritate SA Adrian Vulpoiu „discuțiile 

tehnice avute înainte nu includeau majorarea transportului de la 70 la 103 lei. Din 

acest motiv a crescut cu 20%. Dacă facem un raport între 70 și 103 o să vedeți că este 

exact creșterea din transportul și depozitarea la Muchea. Mai mult decât atât vineri 

am primit din partea societății Electrica, cea care ne furnizează energia electrică 

pentru stația de sortare, că începând cu luna octombrie noul tarif de furnizare a 

energiei fără certificate verzi se majorează de la 490 lei la 1.330 lei, asta înseamnă 

aproape ...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...asta 

înseamnă guvernare liberală...” 
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Domnul director a SC CUP Salubritate SA Adrian Vulpoiu „...doar 

creșterea energiei are un impact de 230.000 lei asupra bugetului. Fișele de 

fundamentare sau tariful vechi fundamentat are la bază doar la carburanți vă dau un 

exemplu de 3,48, fiindcă atât era motorina la momentul respectiv. La momentul 

discuției noastre este 5,8. Mai sunt aproape 280.000 impact bugetar și de acolo. Vă 

mai pot oferi ce înseamnă un impact pe actualul tarif undeva în jur la 80-100.000 

pierdere / lună. Aceste costuri fiind ca și societate nu avem de unde să le suportăm 

fiindcă finanțele și Curtea de Conturi o să ne întrebe foarte clar, ați cumpărat cu 3 lei 

și ați vândut cu 1 leu, diferența de unde o recuperăm? Știu că nu este o situație plăcută 

și eu o să plătesc sau și dumneavoastră o să plătiți aceleași tarife, dar este o realitate 

care trebuie să o gestionăm, trebuie să găsim o soluție astfel încât să existe mai departe 

curățenie în municipiul Focșani, să stăm în costuri, dacă ne uităm în fișa de 

fundamentare, o să vedeți la capitolul profit 1,5%. Orice societate comercială practică 

tarife astfel încât să aibă un profit minim de 3-3,5%, dar am considerat că fiind o 

societate de utilități publice să venim în sprijinul cetățenilor astfel încât să și 

colectăm, dar să nici să nu existe un dezechilibru economico-financiar. Mai mult 

decât atât în Ordinul 109 de la ANRSC este specificat foarte clar modalitatea de 

ajustare a tarifelor și când se impun ajustări de tarife sau de taxe, ne încadrăm în toate 

prevederile legale, sunt toate condițiile prin care susținem majorarea acestor tarife. 

Repet, știu că nu este o situație și nu este convenabil pentru toată lumea, dar este o 

realitate care trebuie să o gestionăm. Mulțumesc.” 

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

sunt și alte discuții? Din câte îmi amintesc în 2019 în decembrie a fost votată o 

majorare cu aplicabilitate la 1 ianuarie 2020. Nu știu dacă nu este prea devreme, în 

mai puțin de 1 an să mărim aceste tarife, nu știu dacă e lumea pregătită pentru asta.” 

 Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „credeți 

că lumea este pregătită să plătească de la 400 lei la 1.300 lei megawatt-ul? Eu 

întreb...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „nici... nu...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „asta este 

o realitate cu care ne confruntăm, iar diferența ceea ce spune domnul director spune 

foarte bine, diferența între tarifele cu care sunt aprovizionate imputurile, toate 

intrările, da? Mă refer aici la combustibil, la cheltuieli, la salarii și așa mai departe, 

dacă nu sunt acoperite de tarife, diferența, rețineți diferența reprezintă cheltuială 

neeligibilă, cheltuială nedeductibilă fiscal și se va plăti și impozit pe profit pentru 

acea cheltuială...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „m-am interesat și la alte 

UAT-uri și am văzut că...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...deci va 

fi supraimpozitată activitatea și la urma urmei n-or să poată să exercite toate atribuțiile 

pe care le au prin contractul de delegare...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...Vaslui de exemplu are 

11 lei factura.” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „poftiți?” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...Vaslui are 11 lei, Piatra 

Neamț...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da mai 

există o variantă dacă sunteți de acord...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...iar Brăila are 14 lei...” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „putem 

propune să acordăm o subvenție pentru diferența de tarif între costurile de producție 

realizate în urma aplicării tuturor tarifelor actuale și stabilim cât poate suporta 

populația, dar atenție! Vorbim  doar de colectarea gunoiului menajer de la populație 

care este o creștere de maxim 2 lei, dar celelalte costuri sunt suportate de către bugetul 

local. Și nu mi se pare normal ca o societate comercială... Gândiți-vă și așa. O 

societate comercială în care Consiliul Local al municipiului Focșani este acționar 

majoritar 100% sau 99% va ieși pe minus din cauza deciziei luate de dumneavoastră, 

iar o altă societate tot cu capital de stat cum este Electrica, să aibă profit de 300%, 

care este tot cu capital de stat. Asta trebuie să înțelegeți. Pentru că toată această 

neimplicare a guvernanților atât timp cât noi strigăm sus și tare peste tot, PSD-ul 

strigă peste tot, că trebuie să plafonăm prețurile, mai ales la societățile comerciale cu 

capital de stat și nu se face acest lucru, vom aduce România în faliment.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Primar, îmi amintesc că acum 3 ani ați fost nemulțumit că aproape 25 de oameni nu 

plătesc gunoiul. Ce s-a rezolvat de atunci?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cât? 25 

de oameni?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „25 de mii de 

abonați.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „A!  25 

de mii de abonați.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Acum 3 ani 

erau aproape 50 de mii, acum tot 50 de mii.” 

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

luat măsuri și Corpul de Control, împreună cu SC CUP și cu cei de la Impozite și 

Taxe locale au reușit și au identificat foarte multe alte familii care nu erau abonate, 

printre care și domnul Ion Ștefan. Era neabonat. Nu plătea la numărul de persoane. 

Plătea o singură persoană și el avea 5 membri în familie. Asta-i viața. Așa se trăiește 

în România. Dacă unii pot, de ce nu?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În urmă cu 

3 ani erau în jur de 50 de mii, acum tot 50 de mii sunt.” 

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

sunt domnul director acum? Nu erau 50 de mii. Erau 46 de mii.” 

Domnnul Adrian Nicolae Vulpoiu – director CUP Salubritate S.A. 

Focșani:  „47 de mii.”     

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Erau 46 

de mii acum sunt...” 

Domnnul Adrian Nicolae Vulpoiu – director CUP Salubritate S.A. 

Focșani: „În medie. Oscilează, pe timp de iarnă avem un număr mai mare, pe timp 
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de vară ne scade numărul, dar se regăsește având în vedere că marea majoritate a 

focșănenilor pleacă în mediul rural, tot în raza de acțiune a ADI-ului. De cele mai 

multe ori, regăsim numărul de persoane care se scad de la bloc. Se trec la case în 

mediul rural. Vreau să vă răspund, dacă-mi permiteți, la tarifele de la Vaslui, Piatra 

Neamț și ce ați mai zis dumneavoastră.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da.” 

 Domnnul Adrian Nicolae Vulpoiu – director CUP Salubritate S.A. 

Focșani: „Aceste județe au groapa proprie de gunoi și nu transportă gunoiul la o 

distanță de 180 de km. Dacă punem motorina consumată și dăm jos din tarif o să 

vedeți că undeva tariful ajunge și la Focșani la 9 lei cu tot cu TVA.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da. Dacă nu 

mai sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 3. Cine este pentru?” 

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

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cine se 

abține?” 

În sală se abțin următorii domni consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Zîrnă Cristian, 

Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tătaru Alexandra și Bîrsan Costel.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Cu 6 

abțineri în sală și 2 voturi pentru. În online? Doamna Nedelcu?” 

Doamna consilier Cristina Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

Răduță Nicolae!” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Abținere, doamnă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

Stroie Mirela!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

Drumea? 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

Șelaru, ”pentru”, da? Domnul Macovei încă o dată vă rog! Nu v-am înțeles.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Abținere. 

Domnul consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Iorga! Domnul Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnul consilier Dumitru, reformulați!” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Dumitru, vă rog!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc! Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Iorga! 

Cu 11 voturi ”abținere ”, 7 voturi ”pentru”, da? Proiectul nu  a fost aprobat. 

 

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

modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în 

Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții? Vă rog, domnule consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, doamna viceprimar! Aș începe 

cu o rugăminte către domnul Primar.  Domnule Primar, rugămintea mea este, dacă 

puteți retrage acest proiect de pe ordinea de zi, să le rediscutăm un pic  pentru că apar 

aici niște mari inadvertențe și mă gândesc să nu fie ceva greșeli și să-l discutăm de 

comun acord și să revenim cu el.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Era bine 

să le discutăm la comisii, dar nu-i nicio problemă. Oricum tendința era să  nu se 

voteze.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Putem la ședința următoare să le 

introducem, să discutăm un pic...” 

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

retrage de pe ordinea de zi.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă mulțumesc frumos, domnule Primar!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Să se 

consemneze că s-a retras de pe ordinea de zi proiectul nr. 4.” 

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

până la următoarea ședință nu ninge și nici nu cade poleiul.” 

 

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

modificarea și completarea Anexei 1 – Contractul de Asociere și Anexei 2 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată”, la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 91/248/2008 privind 

asocierea municipiului Focșani cu județul Vrancea și unitățile administrativ-

teritoriale din județul Vrancea în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Vrancea Curată” pentru dezvoltarea sistemului de 

management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii în județul 

Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Dacă nu  

sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru?” 
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În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Dimitriu Ana-Maria, Zîrnă Cristian, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tătaru 

Alexandra,  Bîrsan Costel, Marcu Livia Silvia.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „8 voturi 

”pentru” în sală. În online? Doamna consilier Nedelcu?” 

Doamna consilier  Cristina Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Răduță Nicolae!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Aurel Șelaru sunt. Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

Șelaru este pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier  Răduță Nicolae!” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Pentru. Haideți să ne respectăm.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

Stroie Mirela!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier Drumea! ” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Macovei!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am o rugăminte doamna președinte, luați-

ne în ordinea alfabetică ca să nu se mai inflameze unii și alții.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „   Scuzați-

mă! Domnul consilier, eu mă uit pe ecran și îmi este mult mai ușor așa. Mulțumesc 

pentru înțelegere! Domnul consilier Iorga!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Iorga! Doamna consilier Marcu, cum votați la proiectul nr. 5?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 20 de 

voturi ”pentru” și o neparticipare la vot din partea domnului consilier Iorga Marius-

Eusebiu, proiectul nr. 5 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 289 

 

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

Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Dacă  sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Domnul consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, doamna viceprimar! Vreau să 

încep prin a spune ce am mai spus de nenumărate ori și anume, acest Enet, cum știm 

cu toții,  este o gaură neagră pentru bugetul municipiului Focșani și dacă stăm și 

analizăm cu picioarele pe pământ sau cu picioarele în apă rece este clar că nu ne duce 

nicăieri. Dacă mergem înainte cu acest proiect și cu acest Enet, mai devreme sau mai 

târziu, sigur va da faliment. Acum este în insolvență pentru că populația Focșaniului 

se debranșează, rebranșați și eu nu știu să mai fi fost pentru că nimeni nu pleacă de la 

bine la rău.  

Acum ni se spune întotdeauna că există așa o sabie atârnată deasupra capului 

că vom fi nevoiți să returnăm Uniunii Europene acei bani investiți. Așa o fi sau nu o 

fi, nu știm.  

Chiar cu această ocazie solicit și eu toate documentele, deci vă rog frumos să 

o luați ca o interpelare. Solicit toate documentele referitoare la proiectele de finanțare 

din fonduri europene și condițiile scrise acolo pentru funcționarea    Enet-ului. Vrem 

să știm și noi. Eu personal vreau să știu, să cunosc ce înseamnă acest  Enet, care au 

fost condițiile și mai ales condițiile de viitor pentru că mai devreme sau mai târziu, 

ne place sau nu ne place, vrem să acceptăm sau nu, acest Enet va dispărea. Și atunci 

trebuie să ne punem întrebarea când este mai bine să returnăm acei bani? Acum că 

sunt mai puțini sau la sfârșit când vor fi mai mulți. Știți, ca un nisip mișcător, cu cât 

te zbați mai mult, cu atât intri mai adânc și ieși mai greu.  

Enet-ul este nerentabil și va fi nerentabil. Certificatele verzi s-au scumpit, cum 

spuneam și-n ședința trecută de la 5 dolari sau 5 euro parcă la 80 de euro. Deci un 

asemenea sistem integrat numit Enet nu poate fi sustenabil. Orice societate 

comercială în opinia mea, dacă este pe plus trebuie să existe dacă nu este pe plus, nu 

trebuie să existe. 

Sau ne luăm angajamentul sau cu bună știință vom subvenționa de la buget și 

de la bugetul de stat tot timpul acea diferență de preț a gigacaloriei pentru că Enet-ul 

nu poate produce o gigacalorie în mod rentabil, eficient pentru că nu are cum. S-au 

mai vehiculat diferite modalități de incălzire electrică, că vezi Doamne, Uniunea 

Europeană  o să treacă pe gaz, pe electric și nu se va permite alimentarea cu gaze. 

Este exclus așa ceva. Enet-ul nu va putea merge niciodată pe o parte electrică, cu atât 

mai mult consumatorii individuali de la apartamente, întrucât o centrală de 

apartament de 12-14 kw putere electrică are nevoie la un bloc cu 20 de apartamente 

de un cablu care să suporte 1200 de amperi. Cei care sunt specialiști și cunosc acest 

termen, această unitate de măsură, 1200 de amperi la un bloc de 4 nivele cu 20 de 
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apartamente este extraordinar de mult. Va trebui modificată întreaga structură de 

transport și distribuție electrică din toată România.  

Ori, după estimarea mea, nu este posibil mai devreme de 50 de ani. Este exclus. 

America, SUA, care se confruntă cu aceeași problemă au tensiunea la prize de 110 – 

115 volți. Încearcă să treacă la 230 de volți, date fiind pierderile foarte mari care există 

în sistemul lor, datorită tensiunii scăzute nu reușesc, pentru că toate aparatele 

consumatoare sunt pe acea tensiune. Deci nu va fi posibil ca atare și acest lucru cade. 

Mai mult decât atât, ca și nivel de secțiune, gazul metan transportă de 10 ori mai multă 

energie decât curentul electric pe aceeași secțiune. Deci o țeavă de un sol transportă 

foarte multă energie comparativ cu curentul electric. Ca idee, un m3 de gaz dezvoltă 

10 kw energie. 

Deci, toate aceste ipoteze date în spațiul public, aruncate în spațiul public sunt 

doar de cei necunoscători și care din dragul de a fi mai ecologiști, mai prietenoși cu 

mediul, încearcă să inducă asemenea teorii lipsite de fundament științific.  

Ca atare, domnule Primar haideți iarna asta să treacă cum o trece, să sperăm că 

lumea nu va sta în frig și nu va fi lipsită de apă caldă și cu calculele pe masă, cu 

calculatorul, să vedem ce este mai rentabil și mai profitabil și pentru cetățeni și pentru 

Primăria Focșani, pentru că, după cum știți și dumneavoastră, foarte mulți bani se 

aruncă în acest Enet. Este o gaură neagră și cu acești bani se pot face și se pot investi 

în alte direcții cu mai mult folos. Ca atare, vă rog încă o dată și vă rog foarte mult, 

aplecați-vă vă rog frumos pe acest subiect și haideți să luăm o hotărâre benefică pentru 

focșăneni și pentru municipiul Focșani, nu doar pentru un grup de interese pe care 

funcționarea Enet-ului îi avantajează doar pe dânșii. Atât am avut de spus. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog, 

domnule Primar!” 

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

spus și la fel ca și dumneavoastră o să mă repet pe anumite chestiuni. În mare parte 

vă dau dreptate pe ceea ce înseamnă rentabilitatea acestei societăți comerciale, dar 

această societate comercială nu este proprietara investițiilor făcute din fonduri 

europene. Noi, municipiul Focșani, comunitatea, toți cetățenii municipiului Focșani 

sunt proprietari pe acest sistem de producție și transport al agentului termic și al apei 

calde. Enet-ul este doar un gestionar. Mâine Enet-ul ca și entitate poate să dispară, 

poate să intre în faliment, poate să se dizolve, sistemul rămâne al Primăriei. Noi 

suntem investitorii care am făcut acele ... și noi suntem beneficiarii, nu Enet-ul. Enet-

ul este doar un gestionar.  

Haideți să departajăm puțin lucrurile, să înțelegem cum stau la adevărata 

valoare. Da? Mâine dacă se desființează Enet-ul, noi putem înființa în cadrul 

organigramei Primăriei o direcție sau un serviciu, un birou care să se ocupe de 

gestiunea acestui serviciu de furnizare a agentului termic și a apei calde.  

Problema este alta. Că acest Enet vine cu datorii istorice care au fost garantate 

de Ministerul de Finanțe, cu mulți ani în urmă, toate aceste datorii istorice au produs 

dobânzi și penalități, au dus la blocarea conturilor SC ENET, în loc ca banii încasați 

de la populație, încasați din vânzarea energiei electrice pentru că producem și energie 

electrică pe lângă energia termică și apa caldă, nu s-au dus pentru a se refinanța 
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activitatea, ci s-au dus în datoriile istorice. De aceea au ajuns  în situația aceasta de 

insolvență. Față de noi Primăria, avea obligația să plătească an de an o redevență. N-

au apucat să plătească acea redevență și legea m-a obligat, nu că am vrut eu. N-a fost 

un moft al meu, al lui Misăilă. Legea m-a obligat să solicit insolvența. Era una din 

variantele prin care puteam să stopez această gaură neagră. Urmează să avem un 

lichidator judiciar și după ce va fi desemnat lichidatorul judiciar, iar se va face un 

plan de reorganizare. Dacă acest plan de reorganizare va avea succes, atunci 

societatea va putea fi adusă pe linia de plutire, dacă nu se ajunge în faliment. Dar și 

într-o situație și într-alta, populația are momentan, cei care sut abonați la sistemul 

centralizat, populația are de suferit. 

Și nu numai populația, ci și instituțiile publice care sunt abonate. Dar credeți 

dumneavoastră că Uniunea Europeană ar fi fost atât de inconștientă ca să arunce bani, 

să investească bani în sisteme centralizate de încălzire și de furnizare a apei calde, 

dacă ei știau că aceste sisteme nu au viitor? Dimpotrivă, green pactul semnat anul 

acesta de Comisia Europeană spune clar că, până în 2030 se vrea reducerea emisiei 

de noxe cu 50%, iar până în 2050 cu 100%. Singurele variante posibile sunt doar să 

mergem pe sisteme centralizate care pot fi controlate. Va veni momentul în care vom 

fi obligați toți care utilizăm sisteme alternative de încălzire individuale să plătim niște 

taxe imense încât n-o să ne mai convină să stăm cu centrala în casă. Tocmai pentru 

că ele sunt considerate însumate poluatoare.  

Un studiu al BERD (Băncii Europene de Dezvoltare) spune așa: 

Pe municipiul Baia Mare, care era un mare oraș industrial și avea și o poluare 

extraordinară, după 1989, Baia Mare, industria din Baia Mare a decăzut bineînțeles 

cum știm că s-a întâmplat în toate orașele mari din țară. Și cu toate acestea poluarea 

produsă înainte de 1989 de industrie este cu mult mai mică decât ce se întâmplă astăzi 

prin utilizarea centralelor de apartamente și a autovehiculelor și a tuturor poluatorilor.  

Și mai spun ceva, ne-ați cerut documente. Vă punem la dispoziție toate 

documentele, dar veniți cu un camion pe de o parte, vi le punem la dispoziție să le 

consultați aici, dacă vreți copii, asta ar însemna să plătim sute de lei, poate chiar mii 

de lei.  Dar vă spun atât. Vă pun la dispoziție un singur document, raportul... atenție! 

Al auditorilor veniți din partea Curții de Conturi Europene care a verificat prima etapă 

de implementare a acestui proiect care spune foarte clar că proiectul s-a derulat în 

cele mai legale condiții. Și nu s-a încălcat cu absolut nimic. Spun greșit, domnul 

Imireanu?” 

Domnul Adrian Imireanu – Șef Serviciul Proiecte: „Așa este.”       

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

uităm pe planul de investiții propus prin această strategie, o să vedeți că printre altele 

ajungem și la ce-ați spus dumneavoastră. Uitați aici. Și astea sunt tot rezultatul 

expertizelor făcute de către auditorii veniți din partea Băncii Europene de Dezvoltare  

în care ni s-a spus foarte clar. 

Pentru a eficientiza această activitate, la fiecare punct termic ar trebui să 

instalăm panouri fotovoltaice, pompe de căldură care pe timpul verii în special, să 

vină cu un aport suplimentar de energie verde. 

Și uitați că avem în planul de investiții, în strategia pe care o aveți la mapă 

avem așa: 
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- realizarea unui acumulator de căldură pentru stocarea energiei termice, încă 

instalarea a două motoare termice de cogenerare; 

- montarea unor pompe de căldură aer-apă în punctele termice aflate la 

capete de rețea; 

-  montarea unor pompe de căldură apă-apă care să recupereze energia 

termică din returul rețelei de termoficare; 

- realizarea racordului, iarăși o mare problemă și asta ar trebui și am discutat 

și suntem într-un stadiu avansat; 

- realizarea racordului la rețeaua de transport gaze naturale Transgaz; 

Pentru că noi, în acest moment cumpărăm gaz cum bine știți, după piața liberă. Dacă 

l-am cumpăra direct de la producător fără a mai suporta costuri de distribuție și 

celelalte cote adiționale de profit ș.a.m.d.,  am putea cumpăra gazul la un preț mult 

mai mic și ar putea să fie și mai rentabilă această activitate. Plus celelalte, 

reconfigurarea stației de 6 kw și realizarea unui parc fotovoltaic între 20 și 50 

megawatti electrici. Deci toate acestea vin pentru a moderniza și a... așa s-a intrat în 

2009 în acest program și trebuie să-l urmăm până la capăt. Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ce ne povestiți dumneavoastră, dacă 

dumneavoastră o faceți din convingere, sunt convins că o să vă schimb această 

convingere, dacă o faceți doar citind niște hârtii date de nu știu cine pe acolo.”  

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

am stat de vorbă și-mi pare rău că nu v-am invitat atunci când au venit cei de la 

B.E.R.D.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, astea sunt poezii, dacă-

mi dați voie să vă spun un scurt banc și nu o poveste adevărată. 

 Pe vremea lui Ceaușescu, era o emisiune la televizor și întreba, aveam aveam 

o flotă de pescadoare și reportera îl întreba pe respectivul: 

” Domnule, dar cum este cu prețul, că ziceți că este mai rentabil să cumperi 

decât să pescuiești. 

 Păi ce? Dacă vrem să fim pescari.” 

Așa și noi. Păi ce vreți dumneavoastră cu Enet-ul, ce ne spuneți dumneavoastră 

acum, păi  facem pompe de căldură, facem fotovoltaice, facem atâtea și atâtea. Păi nu 

mai există Enet-ul ăsta, domnul Primar. Înseamnă că este altceva. Și este un lucru 

bun. Dar să fie numai acel ceva.” 

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

Bîrsan, haideți să separăm Enet-ul de altceva, de sistemul centralizat de încălzire și 

apă caldă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Îl separăm. Cum vreți dumneavoastră. De 

acord cu dumneavoastră. Uităm de Enet.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Sistemul centralizat de apă caldă și căldură din municipiul Focșani este al 

Focșaniului, nu al Enet-ului.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, domnule Primar. Exact. Așa facem. Nu 

mai există Enet. Deci, domnule Primar noi discutăm de ceea ce cheltui pentru a scoate 

un produs. Produsul este gigacaloria. Niciodată, dar niciodată cine vă spune 

dumneavoastră, vă induce în eroare. Niciodată, că-i Enet, că-i altcineva, că-i Primăria 

Focșani nu poate în sistemul actual fără acele fotovoltaice de care spuneți 

dumneavoastră și de căldură și dacă doriți pompe. Discutăm și de acele pompe de 

căldură, de eficiența lor. Deci, dacă discutăm de altă entitate și este cu zero datorii nu 

poate fi rentabilă, domnul Primar, pentru că arde gazul în acele boilere. Lăsați-mă să 

vă spun că știu ce vorbesc. Deci nu poate fi rentabil. Rentabilitatea vine de la eficiența 

unui sistem. Eficiența unui sistem este eficiența motorului de producție, eficiența 

sistemului de transport, eficiența sistemului de distribuție de la centrala termică de 

cartier către blocuri. Oriunde sunt pierderi, chiar mici să fie, nu există nimic perfect. 

Nu poate fi rentabil. Ascultați-mă ce vă spun. Stați o secundă.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Luați în 

calcul și producția de energie electrică în regenerare?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sigur că da. M-am gândit și la aceea.” 

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

operator de sistem. Nu vorbim de un furnizor în ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, acea energie, întâmplător 

sunt și eu producător de energie electrică.” 

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

bine. Felicitări!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci produci cu 19 bani, produci energie și 

îți este plătită cu 19 bani per kw?” 

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

de operator de sistem pentru echilibrare.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru echilibrare, tocmai am votat un 

proiect. Cu cât vinde Enet-ul energia electrică, domnul Primar? Nu poate să vândă cu 

mai mult de 19 bani per kw. 1000 lei kw-ul? Doamnă, mai gândiți-vă un pic. 1000 lei 

kw-ul?” 

Doamna Cristina Costin, administrator special al SC Enet SA Focșani : 

„Megawatt.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Megawatt-ul. Așa ziceți doamnă. Și cu cât 

o cumpărăm, doamnă? Deci Enet-ul vinde energie ieftină și Primăria cumpără energie 

de 4 ori mai scumpă. Când eu am mai spus aici în Consiliul Local că se poate foarte 

bine un troc, dacă vreți legal. Domnule, energia pe care o produc eu în sistem s-o 

primesc la fel pentru ceea ce consum eu.” 

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

dă voie legea. Știți foarte bine.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, se poate, sunt... AMR-ul 

gestionează aceste reguli și se pot rezolva problemele. Numai să vrem. Să încercăm 

să vrem. Dar sunt convins că n-a făcut nimeni nicio delegație, diligență în acest sens.  

Referitor la Enet, sau ce-o fi el, oricare societate, domnul Primar, acele 

motoare, acele 2 motoare Rolls-Royce care produc energie electrică, căldura pe care 

o produc ele este, dacă vreți, reziduu la producerea curentului electric. Nu este o 
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căldură pe care o produce, pentru că multă lume are impresia că acea căldură este 

reziduu. Practic, sunt niște motoare cum sunt motoarele pe biogaz, nu pe biogaz, pe 

butan gaz de la motoarele noastre de la mașină. O mașină care funcționează pe gaz 

exact același sistem funcționează și la Enet. Ori acel sistem, poate știți sau nu vreți să 

știți, este poluant, domnul Primar. Pentru un motor termic consumă și ulei. Motorul 

termic, în momentul când produce acel lucru mecanic au loc niște arderi intense acolo 

metal, azot tot felul de chestii produce. Nu-i atât de verde cum vi se spune 

dumneavoastră sau cum cred unii. ” 

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

pot instala filtre și sunt filtre instalate și care pot diminua foarte mult poluarea.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Orice filtru care este pus în plus diminuează 

eficiența. Eu v-am mai spus calculat dacă vreți, mergem cu cine vreți dumneavoastră, 

cu ce specialist doriți dumneavoastră cu creionul facem socoteala.  

Deci că este Enet sau oricare altcineva nu poate depăși 72%, 70%, 75 % 

eficiență, randament. Nu poate. N-are cum. Exclus. ” 

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

energie termică.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „La energie termică.” 

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

o compensăm cu energia electrică?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Repet. Căldura pe care o face energia 

electrică acolo este mică. Căldura pe care o dau cele două motoare nu este foarte 

mare, domnul Primar. 

Vedeți cum sunteți informat dumneavoastră, că poate nu sunteți corect 

informat. Deci acolo într-adevăr  este rentabil și eu susțin și este bine făcut să producă 

curent electric.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă propun 

o ședință de lucru strict pe...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă scuzați! Revin și vă spun. Enet-ul nu 

are niciun viitor. Gândiți-vă bine la ceea ce este de făcut în cazul în care va pica. Dacă 

dumneavoastră credeți că vom lăsa  Enet-ul de izbeliște, vom înființa altă societate 

comercială să preia activele și datoriile să rămână la Enet, să știți că-s anumite 

persoane care deja dau cu socoteală la DNA pentru această poveste. Mai informați-

vă. Nu mergeți pe ideea a ceea ce vă învață unii și alții.”  

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

o procedură legală a insolvenței prin Legea 85, dar care poate fi aplicată și noi sperăm 

prin această procedură, nu să băgăm în faliment Enet-ul, ci să-l redresăm. 

Și avem un exemplu, același lichidator propus de furnizorul nostru de gaze, 

principalul creditor ne-a prezentat un proiect de succes pe care l-a implementat la 

Arad și a ajuns ... că a spus la un moment dat, dar n-aș vrea să dau acum.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ok. Nu dați.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „A spus 

la un moment dat că există, că au făcut într-adevăr alte sisteme, nu pe motoare termice 

niște investiții, nu foarte mari în ceea ce privește producția, nu transportul de energie 
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termică, astfel încât producția de energie electrică compensa toate costurile producției 

de energie termică.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, mai aveam două cuvinte 

să spun și am încheiat. Nu vreau să monopolizez eu discuția. Dacă nu   mă-nșel, să  

nu greșesc, apare sau a apărut Legea 196 în care încet-încet vor fi eliminate 

subvențiile.” 

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

alte tipuri.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci vor fi alte tipuri de subvenții. Părerea 

mea este să ne gândim bine la  ceea ce avem de făcut să nu fie prea târziu. Să nu ne 

ducem pe un drum pe care nu ne mai putem întoarce. Trebuie gândită foarte bine 

problema. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă 

mulțumim și noi! Strict pe marginea proiectului de hotărâre, dacă există discuții 

privind strategia de alimentare cu energie termică... Dacă-mi permiteți, am găsit...” 

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

așa la această lege: 

 Lipsa unei strategii, deci legea pe care ați invocat-o dumneavoastră, Legea 

196/12 iulie 2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de 

alimentare cu energie termică 325/2006 pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din 

Legea 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, lipsa unei strategii, deci ceea ce vă 

propunem noi astăzi, aprobate, atrage sancțiunea restricționării alocării a oricăror 

fonduri publice pentru autoritățile administrației publice locale implicate. Deci dacă 

noi     n-avem această strategie aprobată, la revedere fonduri publice alocate din orice 

sursă de finanțare, fie de la Guvern, fie de la fonduri europene. Legea spune 

chestiunea asta, legea pe care ați invocat-o dumneavoastră.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule Primar dacă 

îmi permiteți, am citit în această strategie că ea se actualizează din 6 în 6 ani și ea a 

fost elaborată pe 23 iulie 2020. De ce tocmai acum este supusă votului consilierilor? 

Vă rog să-mi răspundeți, mulțumesc! Domnule Imireanu dacă sunteți în măsură    să-

mi răspundeți... ” 

Domnul șef serviciu Adrian Imireanu: „Strategia a fost elaborată în perioada 

2019-2020, după ce am dat-o să o verifice specialiștii atât de la ENET, cât și de la noi 

din instituție. A fost, am, a fost publicată pe internet, pe pagina de internet, proiectul 

de hotărâre acum a intrat în Consiliu. A stat perioada...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Adică din iulie 2020 și 

până în octombrie 2021 a trebuit citită și răsfoită, pe internet nu a fost publicată decât 

în urmă cu 2 luni.” 

Domnul șef serviciu Adrian Imireanu: „...trebuie să verific datele...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Bun...” 

Domnul șef serviciu Adrian Imireanu: „Nu. Nu s-a întârziat intenționat sau, 

nu s-a întârziat. Nu vă gândiţi că s-a întârziat intenţionat sau...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Mă gândesc că toate 

datele sunt din 2019, deja nu se mai potrivesc.” 
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Domnul șef serviciu Adrian Imireanu: „La nivel...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Exact, între timp s-au 

mai debranșat niște focșăneni și între timp conducerea ENET-ului și-a demonstrat 

incompetența și mai mult decât a făcut-o până acum și eu zic, domnule Primar, dacă 

tot există directiva U.E și tot este acest sistem centralizat de termoficare foarte benefic 

pentru reducerea emisiilor de carbon, ar trebui totuși desființat acest ENET, pentru că 

implicit în strategia de alimentare cu energie termică se propune, se propune, dacă 

citiți foarte bine, unul din scenarii sună cam așa, închiderea ENET și construirea de 

centrale de cartier și se mai specifică faptul că abia în 2032, în cel mai optimist caz, 

ENET ar intra pe profit. Până atunci  subvenționăm și cerem bani de la bugetul local 

și de la Guvern. De asemenea, dacă tot este aici doamna administrator special, să ne 

spună dumneaei, cam care dintre soluțiile optime de asigurare a energiei termice din 

Municipiul Focșani, a fost inclusă în Programul de Politici și Măsuri privind Creșterea 

Eficienței Sistemului Centralizat de Alimentare, care dintre ele, că aveți  aici niște 

paragrafe, cu măsuri pe termen lung, pe termen mediu, pe termen scurt, care dintre 

alea le-ați atins, le-ați aplicat, propuneri? Da, pe mine în mod special mă interesează.” 

Doamna Cristina Costin: „Astea nu sunt pentru ENET, sunt propuneri pentru 

eficientizarea sistemului.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Am tot căutat, am tot 

căutat...” 

Doamna Cristina Costin: „Păi sunt aici la pagina 125.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...le am. Am tot căutat 

pe pagina dumneavoastră un plan.” 

Doamna Cristina Costin: „Dar eu n-am cum să...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Plan de măsuri pe 

pagina de internet a ENET-ului...” 

Doamna Cristina Costin: „Dacă v-ați uitat pe site-ul nostru, probabil că ați 

regăsit hotărârea instanței, prin care se arată și există și raport făcut de Oficiu Juridic, 

tabloul creditorilor nu  a fost încă validat. Deci eu nu am cum să vă propun plan de 

măsuri. Asta e legea insolvenţei.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Eu văd aici că.......cu 

măsurile pe termen scurt...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna viceprimar, dacă îmi 

permiteți.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci planul de redresare nu sta în 

atribuțiile, nici ale administratorului special și nici a conducerii ENET, stă în 

Adunarea Generală a Creditorilor, ei îl aprobă la propunerea lichidatorului juridic.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Și când îl vedem, 

domnule Primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Când vom avea lichidator, pentru 

că în acest moment nu avem lichidator, a fost propus un...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Pe mine în mod special 

mă interesează care este planul de măsuri.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A fost propus un lichidator...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...de atragere a 

consumatorilor, pentru că aceștia contribuie la...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă ascultați-mă puțin, că 

sunt niște proceduri legale, indiferent ce am face, suntem legați de mâini și de 

picioare, că oricât am dori și oricât ne-am zbate. Inițial când s-a declanșat procedura 

de insolvență, dacă știți despre ce înseamnă procedură de insolvență, s-a desemnat 

din partea celui care a solicitat, adică din partea primăriei, un lichidator, lichidatorul 

respectiv a fost contestat de Adunarea Generală a Creditorilor, iar cel mai mare 

creditor fiind furnizorul de energie electrică, de, pardon de gaze...” 

Doamna Cristina Costin: „....de gaze...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...naturale şi Ministerul de 

Finanțe, dumnealor n-au fost de acord cu acest lichidator, l-au contestat, n-au obținut 

nici în acest moment, nici în instanță, o hotărâre judecătorească prin care să numească 

noul lichidator, abia pe 4 noiembrie.” 

Doamna Cristina Costin: „Pe 4 noiembrie este termen...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... este termen pentru a se 

definitiva noul lichidator. După ce va fi noul lichidator definitiv rămas în funcție, de 

abia din acel moment curg termenele pentru...” 

Doamna Cristina Costin: „30 de zile avem...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...pentru elaborarea planului de 

redresare. N-aveți ce găsi acum.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Cum convingem 

consumatorii să se rebranșeze? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi așteptăm să vedem planul de 

redresare al societății. Până atunci nu putem să ne pronunțăm și nu mai este apanajul 

nostru, este apanajul lichidatorului, repet, din momentul acesta conducerea este 

preluată de lichidator și de Adunarea Generală a Creditorilor.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Până atunci focșănenii 

îngheață de frig, nu-i așa? Vă mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi dacă și dacă nu se înțelege încă 

o dată un mecanism, nici măcar de Guvern și avem pretenția să avem un prim-

ministru care spune că, da, se vede, a devalizat niște bănci. Nu-i normal să nu 

înțeleagă un fenomen de genul acesta, să lase românii în frig și mai ales bolnavii de 

COVID, să-i lase în frig. Despre asta vorbim.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog să ne dați o veste 

bună, că ați fost la discuții atunci când aţi fost invitat...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am fost de foarte multe ori la 

discuții, chiar și ieri am avut discuții cu dumnealui, să știți...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Și ne dați și nouă o 

veste?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, mi-a spus că nu se poate 

deocamdată pentru că nu știe dacă va mai fi prim-ministru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Alt motiv...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe el îl interesează funcția, nu-l 

interesează că mor oameni de frig în casă...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, doamna 

viceprimar Dimitriu.” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc, doamna 

președinte. Exact cum spuneam un pic mai devreme, este foarte ușor să pozăm în 

victimă, așa cum face domnul Primar. Din 2019 dânsul este cel care a cerut insolvența 

acestei societăți ENET, așadar nu era nici Guvernul PNL, nici primul-ministru de care 

vorbește, nici U.E pe care o blama mai devreme, nici președintele țării, nici nimeni 

altcineva. Singurul vinovat pentru situația în care suntem astăzi este Primarul 

Municipiului Focșani, este cel care a cerut insolvența acestei societăți. Așadar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi și ce voiați să facem, să 

plătesc...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...este obligația...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...eu banii, de acasă.......” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...așadar nu v-am întrerupt, în 

primul rând...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...Curtea de Conturi...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Așadar este obligația dumnealui 

să rezolve problema focșănenilor...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așadar nu ştiţi nimic, habar      n-

aveți...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...căldura și apa caldă pe care o dă 

cu porția...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă arăt raportul...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...de 3 săptămâni de zile, da, este 

de datoria dumnealui. Așadar vă urez încă o dată succes în rezolvarea acestui lucru și 

să păstrați microclimatul pe care copiii trebuie să-l aibă în unitățile de învățământ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Asta este...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...lucru care nu vă interesează și 

știm foarte bine și de ce...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba mă interesează foarte tare...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, vă rog...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă v-ar fi interesat pe voi     

PNL-iștii, v-ați fi dus cu toții la...PNL-ul vostru...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...și PSD și PSD a susținut de-a 

lungul timpului această societate, pe care astăzi ajunge  pur și simplu să fie pe 

marginea prăpastiei. Nu vă este rușine? Ați avut majoritatea în mandatul trecut, 

căutați tot timpul, 30 de ani în județul Vrancea, căutați tot timpul să pozați în victimă. 

Dar oare nu credeți că s-au săturat focșănenii de dumneavoastră?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-a săturat mai devreme Cîțu de 

voi, că l-ați huiduit, de asta nu ne dă bani la Vrancea...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, haideți să ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „PSD-ul și PNL-ul au dat bani la 

Vrancea...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...votăm acest proiect...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Anul trecut a dat Orban bani, dar 

pentru că nu l-a mai votat lumea și pentru că l-ați huiduit pe Cîțu, de asta nu se mai 

dau bani la Vrancea. Asta e adevărata valoare a dumneavoastră...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Așa a făcut si PSD, 

plătea discreționar bani. Vă rog frumos, haideți să votăm proiectul nr.6. Dacă sunteți 

de acord cu acest proiect, vă rog, domnilor consilieri? În sală 2 voturi „pentru. Cine 

este „împotrivă”. 7 voturi „împotrivă” în sală.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Radu Nițu. Mocanu Georgian. 

În sală au votat „împotrivă” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian. 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „În online doamna 

consilier Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Răduţă? 

Domnul consilier Răduţă Nicolaie:  „Împotrivă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Împotrivă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Împotrivă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Aurel Şelaru:  „Aurel şelaru sunt. Pentru, vă rog.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Şelaru? 

Domnul consilier Aurel Şelaru:  „Pentru v-am spus.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Iorga? 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Haideți să mai lămurim o 

problemă că nu vreau să...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „După ce terminați cu votul vreau 

să mai atrag atenția...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „8 voturi ”pentru” și 11 

voturi ”împotrivă”.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Doamna președinte nu mă mai săriți, că 

nu se poate...„ 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Nu aveți numele trecut 

acolo, domnul consilier Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Și ce, ați uitat cum mă cheamă sau nu 

înțeleg?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Nu vă vedeam.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Mulțumesc doamnei Dimitriu că a 

precizat că PSD-ul nu mai ține în frig oamenii până acum. Noi votăm, grupul PSD 

”pentru”, pentru cetățeni, pentru a nu face frig, pentru a...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „O să votăm şi noi 

această strategie, când va fi bine întocmită, vă rog să vă abţineţi...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Nu mai vorbiți peste mine, doamna 

președinte, vă rog frumos, puțin respect, puțin bun simț...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Nu v-am dat cuvântul, 

domnule consilier Nedelcu nu v-am dat cuvântul, v-am...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Nu trebuie să-mi dați niciun cuvânt,    v-

am mai zis o dată că nu mă interesează să-mi de cineva cuvântul, sunt ales de 

cetățeni...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „...doar să votaţi. 9 voturi 

”pentru” şi ...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul consilier Dumitru n-a votat...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Macovei ne auziți? 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul consilier Dumitru nu a votat...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Dumitru?” 

Domnul consilier Victor Dumitru:  „La proiectul nr.6, doamna preşedinte, 

da?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Da.” 

Domnul consilier Victor Dumitru:  „Da, împotrivă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Împotrivă. 12 voturi 

”împotrivă” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

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

și 9 voturi ”pentru” ale doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel proiectul nu a trecut. Proiectul nr.7” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna președinte...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, domnule 

Primar.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vreau să vă fac o informare, dacă 

îmi permiteți să spun așa. Sunteți în eroare iar, da? Contractul pentru elaborarea 

strategiei a fost încheiat în 23 iulie 2020, dar documentația a fost predată la sfârșitul 

lunii martie 2021, către Primăria Municipiului Focșani. Trebuia să întrebați, nu să 

faceți afirmații mincinoase, mulțumesc! Elaborat în baza  contractului din 23 iulie 

2020. Au avut un termen de elaborare, nu putea să-l dea în aceeași zi.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Dar nu e nimic, domnule 

Primar, ce atâta supărare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, dar iarăși  faceți niște afirmații 

mincinoase și duceți în eroare...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „... scrie acolo elaborat, 

am spus clar, elaborat, nu am spus predat .....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În baza....iulie 2020...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog frumos să vă 

abțineți...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, a fost predat către Primăria 

Municipiului Focșani în martie 2020......” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Ok, am cerut lămuriri...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...şi au trecut celelalte etape de 

analiză și de publicare pe site...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Bun, e în regulă. 

Proiectul nr.7.” 

 

Se prezintă punctul 7 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la 

licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, 

începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., 

cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Domnul Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, vă mulțumesc! Și aici este un 

proiect mai vechi, este ceea ce și-au dorit comercianții și producătorii din Piața 

Moldovei și din Piața Sud, nu este niciun moft al nimănui, ar trebui să fim cu toții 

lucizi și să le dăm posibilitatea tuturor celor care-și desfășoară activitatea  în Piață, să 

poată să-și plătească tarifele, așa cum consideră de cuviință, nu trebuie să-i mai 

văduvim pe aceștia. Ați făcut o modificare spusă chiar de Instituția Prefectului, că 

este nelegală. Pentru numele lui Dumnezeu, oameni buni? Înțelegeți că  asta este 

voința cetățenilor și este voința Consiliului de Administrație. 

Domnule consilier Costea sunteți reprezantantul Consiliului Local în A.G., 

făceți-vă datoria, dumneavoastră nici până astăzi nu v-ați luat în atribuții și n-ați făcut 

ceea ce este conform legii, obligatoriu, aceea de a merge să vă preluați această funcție 

și această atribuție. Vă atrag atenția că țineți pe loc dezvoltarea acestei societăți 

comerciale, pentru că am solicitat elaborarea unui proiect și a unui studiu de 
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fezabilitate pentru rebilitarea acestei Piețe, iar dumneavoastră, pentru că nu sunteți 

prezent la niciuna din adunările făcute de către C.A., la niciuna din ședințe, țineți 

proiectul acesta pe loc. Spuneți adevărul cetățenilor, nu veniți supărat numai pentru 

faptul că nu sunteți invitat la Ziua Recoltei.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, domnule 

consilier Costea.” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnule Primar o să spun exact cum 

spuneți dumneavoastră, sunteți în mare eroare, pentru cetățeni, avem aici toate 

procesele verbale cu participare la ședințele acționarilor...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aţi semnat la Registrul 

Comerțului, ați semnat la Registrul Comerțului, încetarea?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Tot de la cap la coadă. Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „......de la fostul agaman? Ați 

preluat dumneavoastră contractul de delegare?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Tot, tot, tot ce spune legea avem aici...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați semnat contractul de 

delegare?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Da. Tot contractul este semnat, peste tot...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți și la Registrul Comerțului 

semnat?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Normal, domnule Primar. Avem aici o...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți semnat și de la Registrul 

Comerțului?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Da, domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vreau să le văd.” 

Domnul consilier Costea Ionel: „O să-i pun doamnei secretar, da, o să-i pun 

la dispoziție toate hârtiile acum, ca să diminuăm orice minciună. Mai mult de atât...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O diminuăm, dar nu înseamnă  

total, eradicare...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnule Primar sunteți în eroare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt în eroare. N-ați făcut 

nimic pentru, n-ați venit cu niciun plan concret, dumneavoastră în calitate de...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnule Primar...nu eu trebuia să vin cu 

planul concret...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba da, dumneavoastră sunteți 

agamanul, dumneavoastră trebuia să veniți...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Prin domnul președinte, nici măcar nu știți 

unde, în ce discuţii sunt, cu domnul președinte al C.A....” 

Domnule primar nu v-a informat, îmi cer scuze. Vă informez eu astăzi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...să mă informați. Dumneavoastră 

sunteți reprezentantul Consiliului Local, puteți veni măcar aici, în fața Consiliului 

Local, să prezentați Consiliului Local, planul de redresare...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „În faţa Consiliului Local...Domnul 

președinte....despre ce este vorba...Consiliul Local, da, nu faceți parte din Consiliul 

Local. Îmi cer scuze...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Haideți să...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Am documentele în față...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Este clar...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Vi le pot pune la dispoziție când doriți, da?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Haideți să...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Imi pare foarte rău că aţi fost dezinformat. 

Nu mă așteptam la reacția dumneavoastră, vă spun cinstit...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt dezinformat deloc și eu 

spun adevărul. Spuneți-mi și mie, de când ați fost nominalizat prin hotărâre...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „La...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...de Consiliu Local...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „...hotărârea A.G.A. nr.32. Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14.09.2021, semnată de 

reprezentant, da, Consiliul Local Focşani, Costea Ionel, reprezentant A.G.A 

Transport Public S.A, Diaconu Ion, președinte C.A.....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și ce ați hotărât?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Uitați-vă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce ați hotărât dumneavoastră în 

acea întâlnire? Spuneți...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Deci eu nu hotărăsc, mi se propun măsuri 

din partea  C.A., da, pentru că s-a modificat statutul de așa manieră, încât nu mi se  

îngăduie dreptul la nimic...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce ați hotărât?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A.G.A. hotărăște, domnule...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce ați hotărât? Aveți în față 

hotărârea acolo, nu? Ce ați hotărât?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Explicați cetățenilor pentru ce   v-

au trimis acolo, să-i reprezentați interesele...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, domnule 

Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce ați făcut pentru Administrația 

Piețelor? Spuneți cetățenilor...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Domnule Primar, aveți director, întrebați 

directorul, vă rog frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul director aplică ceea ce 

hotărăşte A.G.A...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Haideți să-i dăm 

cuvântul, domnului director Dușinschi și după aceea, doamna consilier Dimitriu.” 

Domnul director Vladimir Dușinschi: „Bună ziua! Pentru a clarifica situația 

la Registrul Comerțului, este vorba de încetarea mandatului fostului agaman, care 

trebuie adus la cunoștință și semnat de către noul agaman, deci practic în momentul 

de față, societatea a trecut prin niște ședințe de C.A., inclusiv A.G.A. Hotărârea ne-a 
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fost adusă la cunoștință în cadrul societății și am luat act de ea, și-a produs efecte, 

însă noi suntem ca societate înregistrați la Registrul Comerțului, cu fostul agaman. 

Trebuie să ne înregistrăm cu noul agaman. Noi la Registrul Comerțului, despre asta 

era vorba, să vină să ia act și să se înregistreze la Registrul Comerțului, noul agaman.  

Asta e clarificarea pe care voiam s-o aduc. 

Am discutat aceste chestiuni, ca să le clarific și pe acestea, într-o ședință 

A.G.A. De mai bine de aproximativ 2 luni de zile, da, toate convocările sunt 

înregistrate, sunt făcute cu invitație pentru email ș.a.m.d. S-a luat act de acest lucru 

în ședința A.G.A., nu s-au semnat documentele, nu s-a mers la Registrul Comerțului 

și de atunci am tot făcut invitația să se meargă la Registrul Comerțului.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Mulțumim, domnule 

director. Se pare că sunt niște probleme acolo, până vă lămuriți, poate reușim totuși 

să le rezolvăm, până la ședința ordinară. Doamna viceprimar Dimitriu.” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da, mulțumesc, doamna 

președinte! Voiam să spun pentru toți focșănenii, că nu vorbesc în contradicție cu 

cineva, ca și în cazul A.G.A de la Administrația Piețelor, ca și în cazul A.G.A.  de la 

Parking S.A., unde doamna președinte este aga din partea Consiliului Local, ca și în 

cazul tuturor aproape, subordonatelor Consiliului Local, consilierii aici de față, PSD, 

prin Primarul pe care-l au, atacă orice formă de hotărâre de Consiliu Local, care este 

adoptată de majoritatea Consiliului Local și aici, da, am dat exemplul de mai sus. 

Așadar nu vă mai faceți că nu știți, nu mai pozați încă o dată în victimă, atât timp cât 

nu lăsați lucrurile și hotărârile pe care Consiliul Local le-a votat, să le puneți în 

executare, pentru că întotdeauna...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă sunt nelegale...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Pentru că... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt legale...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu aveți....nu 

sunteți... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Faceți abuzuri...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „....judecător, nu sunteți instanță 

supremă, să vă pronunțați  cu referire la acest lucru...” 

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

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „S-a dovedit că de fiecare dată, 

când ați atacat o hotărâre de Consiliu Local, culmea în instanță majoritatea Consiliului 

Local a fost învingător...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....nu chiar...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Așadar haideți, lăsați poveștile și 

victimizarea asta publică, pe care o scoateți tot timpul în față. Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun, dacă considerați că este legal 

să meargă domnul Costea să facă, vă duc eu dacă vreți până la Registrul Comerțului, 

ca să semnați documentele...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă arăt unde e Registrul 

Comerțului...” 
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Domnul consilier Costea Ionel: „...Înțelegeți că dumneavoastră ați semnat 

acea hotărâre, nu eu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu eu am semnat...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Dumneavoastră ați semnat numirea doamnei 

acolo, nu eu, dumneavoastră o revocați, e problema dumneavoastră. Ce mă amestecați 

pe mine în chestia asta?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce ați pățit, domnule? Cunoașteți 

legea? ” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Uitați, asa scrie aici...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Haideți vă rog să trecem 

...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Așa scrie...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „.....la vot...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Așa scrie în hârtie, domnule Primar...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Haideți să trecem la ...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „....vă arăt proiectul, discutăm după 

ședință...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Citiți hotărârea pe care ați semnat-

o...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnule vă arăt după ședință, să vedeţi ce 

se propune...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci citiți hotărârea de Consiliu 

Local, prin care ați fost desemnat reprezentant al Consiliului Local în Adunarea 

Generală a Acționarilor, nu se numește A.G.A.....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Nu face obiectul...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Care e legătura ședinței cu divagația?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Haideți să supunem, 

domnule Primar, că...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Îmi aduceți niște acuze aiurea...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Haideți să trecem la 

vot...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi nu, dar în această situație, 

societatea nu este condusă legal de dumneavoastră...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Tranşaţi.....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci neavând, nepreluarea 

mandatului la Registrul Comerțului aduce mari prejudicii societății. Înțelegeți, pentru 

numele lui Dumnezeu. Dumneavoastră aveţi nişte atribuţii....prin ... lege...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „La Registrul...., staţi liniştit, nu vă faceţi 

probleme. Totul e semnat...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamna viceprimar 

Dimitriu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „.....Prin reprezentanţii Consiliului 

Local...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Sunt semnate, staţi liniştit şi din punct de 

vedere  fiscal şi juridic...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este semnat?” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Da...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este semnat, domnule director?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Se pare că...Vă rog, se 

pare că sunt neînţelegeri...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Vi le pot pune la dispoziţie, o să i le pun 

doamnei secretar la dispoztiţie, după şedinţă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: : „...cu privire la 

documentele semnate sau nesemnate. Haideţi să le lămurim şi în particular, într-o altă 

întâlnire, pentru că aşa nu ajungem nicăieri şi ce din ...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Se pare că....prejudiciile aduse 

tuturor subordonatelor Consiliului Local, nu este nimeni altcineva, decât Primarul, ca 

şi în cazul PARKING, că la vrerea dumnealui s-a înfiinţat această societate care este 

în colaps. Insolvenţa la ENET a venit tot din cauza acestui Primar...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: : „Ne-am săturat de...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „...deci unde se amestecă 

dumnealui, devine totul o pagubă...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Numai......mi-am adus aminte, deci prin 

hărtiile care mi-au fost înmânate, am găsit că directorul Pieţei nu a câştigat un 

concurs. A fost numit. Domnule, pe site apare că a fost un concurs. Domnule, pe site, 

dacă intraţi pe Administraţia Pieţelor apare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier vă faceţi de 

râs...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Îmi daţi voie până la capăt?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă faceţi de râs. Sunteţi cu părul 

alb, vă faceţi de râs...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Haideţi să vă citesc...” 

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

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: : „Vă rog...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Costea, procedura este 

în felul următor, dacă nu ştiaţi, după promovarea unui concurs se emite o decizie de 

numire pe funcţie...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnule Primar, nu a fost niciun concurs. 

Uitaţi ce scrie aici, dar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Alooo! Sunteţi în eroare, 

domnule...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „A numit pe domnul Duşinschi în funcţia de 

director, iar aceasta a acceptat în mod expres numirea. Adică chiar a fost rugat să 

primească 14.500 de lei pe lună.  Domnule, 145.000.000, haideţi să fim serioşi, chiar 

l-a rugat cineva. În tot oraşul nu găseam un concurent, nu? Nu de-al nostru, domnule, 

nu m-am referit...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „....domnule consilier ... 

se prelungeşte discuţia inutil...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...directorul de la Piaţă...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: : „Lăsaţi pe domnul 

director Duşinschi, să dea dreptul la replică şi reluăm...” 

Domnul director Vladimir Dușinschi: „O carificare, o clarificare, o 

clarificare, merci!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: : „Vă rog....” 

Domnul director Vladimir Dușinschi: „Din partea Consiliului de 

Administraţie, ar fi ca în momentul de faţă, la Registrul Comerţului figurează şi 

domnul Costea şi fostul agaman. Domnul Costea este cel care este în măsură să ia act 

de încetare a mandatului şi să rămână dânsul agaman, 1, 2, legat de chestiunea 

planului tarifar, strict profesional vorbind acuma, Consiliul de Administraţie şi 

inclusiv eu, directorul, aşa cum mi-aţi cerut în ziua şedinţei, în care a fost şi organizat 

şi concursul postului meu, de la acea dată, de la acea dată trebuie să curgă 60 de zile. 

Au curs acele 60 de zile pentru depunerea unui plan de management. În acel plan de 

management este vorba şi de nişte indicatori de performanţă, indicatorii de 

performanţă sunt afectaţi în situaţia şi inclusiv a Consiliului de Administraţie, sunt 

afectaţi dacă nu suntem şi noi consultaţi. 

În cazul de faţă, în data de 4.08 decizia 47 din partea Consiliului de 

Administraţie, a venit către Primărie cu cerinţele oamenilor din Piaţă, care ocupă o 

masă, un teren, un spaţiu ş.a.m.d, cu acel plan tarifar. Este cred că, dacă nu mă înşel 

a-5-a şedinţă, când nu se ţine cont  de acea decizie, în urma şedinţei Consiliului de 

Administraţie. Ba mai mult, domnul Costea aduce permanent atacuri şedinţei de, 

directorului şi Consiliului de Administraţie, în speţă mie. Vă rog!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Vă rog, doamna 

consilier Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc, doamna preşedinte! 

Cum vă permiteţi să spuneţi că vă atacă A.G.A., cât timp dumneavoastră atacaţi 

A.G.A., prin instanţă, prin domnii aici de faţă, cum dumneavoastră nu aveţi habar de 

lucrul acela, ca director? Tocmai adineaori aţi spus că la Registrul Comerţului sunt 2 

aga, dumneavoastră aţi spus lucrul ăsta.” 

Domnul director Vladimir Dușinschi: „Sunt mai muţi aga, da...” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Atunci mai mulţi, poftim. Deci 

dacă vă daţi seama ce-i acolo la dumneavoastră la Piaţă. Cum, păi puteţi veni de 100 

de ori cu acest proiect, că dacă nu, lucrurile nu sunt aşezate cum ar trebui, 

dumneavoastră înţelegeţi lucrul ăsta? Nu, dumneavoastră trebuie să înţelegeţi, atât 

timp cât dumnealui ca aga, este contestat în instanţă, aşteptaţi până se va face lumină. 

Este foarte simplu. Ştiţi foarte bine că instanţa este suprema, peste Consiliul Local, 

peste Primar, peste cine vreţi dumneavoastră şi da, trebuie să aşteptăm hotărârea 

instanţei, ca de altfel, avem această, acest precedent cu bugetul Municipiului Focşani, 

da, haideţi să aşteptăm. O să vedeţi că o să se facă lumină, ca de obicei. Mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: : „Vă rog, haideţi să 

supunem la vot proiectul nr.7. În sală cine este „pentru”? 2 voturi „pentru”.  Cine este 

„împotrivă”, se abţine cineva?” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Radu Nițu. Mocanu Georgian. 

În sală s-au abţinut următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „7 abţineri. În online 

doamna consilier Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Aţi votat 20 de ani „pentru” şi aţi băgat 

ENET-ul în insolvenţă.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „...2 ani de zile sunteţi la guvernare, 

domnilor...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnilor consilieri nu 

aud cum se votează în online, vă rog frumos să vă abţineţi.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Nedelcu?” 

Doamna consilier Mirela Nedelcu: „Pentru.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „...şi de 1 an de zile oraşul Focşani...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Răduţă? Domnul consilier Gongu? Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Abţinere.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina:  „Abţinere.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Macovei? Nu am auzit...” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Şelaru? Pentru, domnul Macovei, Abţinere, domnule Ungureanu? Nu aud, domnule 

Ungureanu..” 

Domnul consilier Aurel Şelaru:  „Am zis „pentru”.” 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Doamna preşedinte...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnule Iorga, 

„pentru”? 

Domnul consilier Marius Iorga:  „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Pentru, mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „8 voturi ”pentru” și 12  

”abţineri”.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Doamna președinte ...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „V-am auzit, domnule  

consilier Nedelcu.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Nici domnul Dumitru...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Am votat „pentru”, da? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Bineînţeles că „pentru” focşăneni.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Bine. Am votat, 

domnule consilier...” 

Domnul consilier Răduţă Nicolaie:  „Abţinere doamnă aici, mă auziţi şi pe 

mine, doamna preşedinte?” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Abţinere, domnule 

Răduţă. 12 voturi „abţinere” şi 8 voturi „pentru”...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „...domnul Dumitru nu este online.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Proiectul nu a trecut. 

Dacă nu mai sunt discuţii...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul Dumitru nu este online.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Alexandra Tătaru: „Domnul Dumitru nu 

este? Era mai devreme. Este Galaxy A. Ok, 11 voturi „abţinere” ale doamnelor și 

domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

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

Alexandra, Zîrnă Cristian şi 8 voturi „pentru” ale doamnelor şi domnilor consilieri  

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel. Proiectul nu a 

trecut. 

 Dacă nu mai sunt discuţii, declar şedinţa închisă şi vă doresc o seară 

frumoasă!” 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERAL AL 
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