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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 20.04.2021 

 

     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 fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

agricultură; 

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

 d-nul Bogdan Bratu – director Direcția managementul proiectelor și investițiilor; 

 d-na Ionica Mandea – inspector Serviciul corp de control al primarului; 

 d-na Aurica Enache – reprezentat ADI Salubritate. 

 

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

 

1. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea 

gestiunii serviciului de iluminat public a localităților membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea și acordarea mandatului special Primarului municipiului 

Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării generale a 

asociației;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 461/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza Documentație Avizare Lucrări de Intervenție pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare și modernizare Piațeta Teatru și Piațeta Milcovul”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind 

aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 



2 
 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „bună ziua și bine ați 

venit la ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Focșani, convocată 

prin Dispoziția nr. 476/19.04.2021. Aș avea de precizat d-nei secretar al UAT, că 

această convocare a ședinței extraordinare este de îndată conform art. 134 din Codul 

Administrativ alin. 4...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„da, așa este.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „... convocarea se face 

de îndată, lucru care nu este menționat în dispoziția nr. 476 și o să vă rog să consemnați 

și să faceți această modificare...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„da, temeiul legal al dispoziției este pentru de îndată, alin. 4.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc frumos și aș 

vrea să vă întreb, referitor la comisiile de specialitate dacă... știți... aveți ...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„nu, nu avem, dacă mă lăsați să deschid ședința și să fac prezența... explicăm totul. Da? 

Bună ziua, urmează să facem apelul nominal al domnilor consilieri locali care 

participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel? Absent. 

Domnul Costea Ionel? Absent. 

Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Doamna Drumea Alina Ramona? Absent. 

Domnul Dumitru Victor? Absent. 

Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru? Absent. 

Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Prezent”. 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Macovei Liviu George? Absent. 

Doamna Marcu Livia Silvia? Absent. 

Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Prezent”. 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „doamna secretar general m-ați sărit 

sau nu am auzit eu? Scuzați-mă.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„am promis că revin la dumneavoastră. Bună ziua, v-am notat prezent.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „nu v-am auzit, cred că ați avut o 

problemă cu sunetul.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„am greșit eu, gata am remediat. Mulțumesc. Sunteți prezent.  

Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

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

„Domnul Nedelcu Mihai?”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Prezent”. 

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

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Raduță Nicolae? Absent.  

Doamna Stroie Mirela? Absent. 

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

Domnul consilier Șelaru Aurel: „prezent.” 

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

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Prezent”. 

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

Domnul consilier Ungureanu Daniel „prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță 
„Domnul Zîrnă Cristian? Absent. 

Constat că în sală sunt prezenți 8 domni consilieri locali municipali, iar în mediul 

online 3, absenți consemnați fiind 10. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

O să vă supun atenției raportul privind obiecțiile de legalitate asupra modificării 

Hotărârii Consiliului Local nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local a municipiului Focșani pe principalele domenii de activitate 

pentru mandatul 2020-2024 cu modificările ulterioare și vă aduc la cunoștință că 

această hotărâre a fost apreciată ca fiind nelegală motivat de faptul că nu a fost 

respectată configurația politică în cadrul comisiilor de specialitate conform 

prevederilor art. 124 alin. 3 și 4 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „doamna secretar dacă 

îmi dați voie am o întrebare. Să-mi spuneți doar pentru că o să treceți mai departe, dacă 

această Hotărâre ați spus că este nelegală, cine spune acest lucru?” 

Domnul consilier Radu Nițu „doamnă vă rog să o lăsați pe doamna secretar...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Nițu nu v-am 

dat cuvântul, vă rog frumos, domnule consilier vă rog să vă potoliți pentru că vorbeam 

cu doamna secretar, nu cu dumneavoastră. Deci domnule consilier vă invit afară. 

Doamna secretar vă rog să-mi răspundeți, ați spus că are un aviz nelegal această 

hotărâre.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță 

„v-am adus la cunoștință conform procedurii că a fost întocmit un raport de nelegalitate 

care a fost înaintat și Prefectului Vrancea.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „acel raport de 

nelegalitate vă rog să-l puneți la dispoziția consilierilor locali, cred că așa ar fi ...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță 
„se prezintă în ședința imediat următoare, o să vă indic articolul de lege.” 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță 
„mai departe vă rog să se consemneze că nu au fost îndeplinite până la acest moment 

procedurile impuse de art. 136 alin. 8 din Codul Administrativ, respectiv proiectele 

înscrise pe ordinea de zi de astăzi nu sunt însoțite de avizele comisiilor de specialitate, 

drept pentru care ședința nu poate continua.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă  mulțumesc doamna 

secretar, vă mulțumesc pentru precizări, așadar dragi colegi declar ședința închisă.  

Vă mulțumesc!” 

 

 

 

 

       

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

                                                                    Marta-Carmen Ghiuță 

 

 

 

                    ÎNTOCMIT,  
          Daniela Bobeică 

 

 

 


