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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 20.05.2021 

 

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

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

cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

agricultură; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

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

 d-na Oana Amăriuței – șef serviciul Administrarea domeniului public si privat, 

fond locativ; 

 d-nul Bogdan Bratu – director Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor; 

  d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciul investiții; 

  d-nul Adrian Imireanu – șef serviciul proiecte; 

  d-nul Dan Brașov – inspector serviciul proiecte; 

  d-nul George Păduraru Coban –arhitect șef;  

 d-nul Paul Niagu – inspector Serviciul corp de control al primarului; 

 d-nul Dan Grigoraș – șef birou Presă relații externe, cultură, sport, minorități; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Cătălina Bardaș – șef birou taxe și impozite locale; 

 d-nul Alina Iordăchescu – inspector serviciul resurse umane, managementul 

calității; 

 d-nul Viorel Dumitru – administrator; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

 d-na Aurica Enache – reprezentant ADI Salubritate; 

 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul Folcloric Țara Vrancei; 

 d-nul Statache Nicuşor - director S.C PARKING S.A.; 

 Primari membri ADI; 

 Președinte Pro-Pact; 

 Reprezentanți ai producătorilor din Piață. 

 

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului: 
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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 privind modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, și nr. 11 

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 510/28.11.2017 privind 

aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin 

proiect, pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor 

de locuințe din municipiul Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

municipiului Focșani nr. 462/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza Documentație Avizare Lucrări de Intervenție pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare bloc situat în str. Măgura nr. 

123” municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului 

nr. 21168/26.02.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Elaborare PUZ pentru spații comerciale și locuințe S+P+3E+4R” – Focșani, 

str. Cezar Bolliac nr. 21, număr cadastral 61547, pe terenul în suprafață de 640 mp 

(suprafață măsurată 665 mp);  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului 

nr. 23938/05.03.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Elaborare PUZ construire locuințe colective P+2E” – Focșani, str. Rovine 

nr. 26, număr cadastral 60794, pe terenul în suprafață de 2949 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 

414/28.12.2020 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.; 

Inițiatori, consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, 

Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian 
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7. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea 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.; 

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 20.05.2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 524 din 14.05.2021, emisă de Primarul municipiului 

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

 Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al domnilor consilierilor 

locali care participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel? 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?  

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor?” 

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? Este absent are o situație deosebită în familie.” 

Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 
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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 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 Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Răduță Nicolae „Prezent.” 

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 Tătaru Alexandra „Prezent”. 

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

Domnul consilier Ungureanu Daniel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  

Ghiuță:„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„constat că în sală sunt prezenți 17 consilieri locali municipali, iar în mediul online 3, 

absent consemnat fiind domnul Gongu Emanuel. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

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

10.05.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal?” 

Dacă nu sunt discuții, supun la vot procesul verbal. Cine este „pentru”? Domnii 

consilieri din sală sunt „pentru”.  

Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Bîrsan?” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„ cu 20 voturi „pentru” procesul verbal a fost aprobat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

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

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „bună ziua, mulțumesc 

doamna secretar, spun și eu bună ziua tuturor și bine ați venit la ședința Consiliului 

Local, ședință extraordinară convocată prin Dispoziția nr. 524/14.05.2021, de către 

Primarul municipiului Focșani. Așadar pentru a trece la ordinea de zi, dacă mai sunt 

discuții, dacă mai are cineva ceva de adăugat? Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă 

mulțumesc doamna președinte. Având în vedere că astăzi în municipiul Focșani avem 

2 evenimente destul de neplăcute, chiar neplăcute, faptul că tatăl colegului nostru 

domnul Emanuel Gongu a decedat și faptul că un om de suflet al comunității noastre a 

fost condus pe ultimul drum, domnul Vasile Marin, propun înainte de a începe ședința 

să ținem un moment de reculegere... Dumnezeu să-i odihnească în pace! Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „așadar trecem la ordinea 

de zi și proiectul nr.1 înscris este...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„ o supuneți la vot?” 

Domnul consilier Radu Nițu „o supuneți la vot.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule 

Nițu sunteți precaut și mă bucur. Ok. O să supun ordinea de zi la vot. Dragi colegi, 

cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

În online, doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Bîrsan?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „a intrat și domnul 

consilier Gongu. Domnule consilier, condoleanțe în primul rând și să știți că suntem la 

aprobarea ordinii de zi, dacă sunteți „pentru”, dacă vă „abțineți” sau „împotrivă”?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „o secundă, nu vă aud foarte bine.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „repet, dacă sunteți de 

acord cu ordinea de zi? Probabil că dumnealui nu ne poate auzi foarte bine, așadar ... 

20 de voturi „pentru” și o neparticipare ordinea de zi a fost aprobată. 

Domnul consilier Emanuel Gongu „bună ziua, mă auziți? Iertați-mă.” 

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

Domnul consilier Emanuel Gongu „da, acum vă aud și eu, mulțumesc.” 

 

  Se prezintă punctul 1 de pe  ordinea de zi: 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 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă sunt discuții la 

acest proiect? Vă rog, da domnule Primar.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

doamna președinte, așa cum am spus și la comisii, știu că a mai fost introdus acest 

proiect de hotărâre, vreau doar atât să vă reamintesc și să vă subliniez solicitările venite 

din partea colegilor noștri primari din cadrul Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul salubrizare a localităților Focșani-Golești, o parte dintre ei sunt aici 

prezenți în sală și îi salut și le mulțumesc că sunt alături de noi. Faptul că această 

documentație a fost elaborată în temeiul unei alte Hotărâri a Consiliului Local din 

mandatul precedent prin care Consiliul Local împuternicește Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru a elabora documentația necesară contractării gestiunii 

serviciului de iluminat public, un serviciu extrem de important, un serviciu pentru care 

în acest moment, trebuie să aducem la cunoștință tuturor focșănenilor și tuturor celor 

interesați că nu mai avem contract de întreținere deoarece acesta a expirat deși el a fost 

valabil 2 ani de zile și apoi a fost prelungit pentru încă 1 an de zile începând cu data de 

1 mai acesta a expirat. Licența operatorului a expirat pe data de 6 mai, iar în acest 

moment noi nu mai putem interveni asupra sistemului de iluminat public nici pentru a 

schimba un bec. Este o situație de extremă urgență, mai mult decât atât municipiul 

Focșani are deja semnat contract de finanțare atât cu Administrația Fondului de Mediu, 

cât și cu Administrația Regională de Dezvoltare Sud-Est, Agenția de Dezvoltare Sud-

Est Brăila prin care avem semnat un contract de finanțare a iluminatului public în 

valoare de aproximativ 20 milioane de lei, iar cu Fondul de Mediu de 1 milion de lei, 

contracte care nu vor putea fi decontate chiar dacă suntem pe final de licitație pentru 

ambele contracte, nu vor putea fi decontate lucrările și nu vom putea atrage acești atât 

din programul guvernamental, cât și programul pe fonduri europene pentru că avem o 

condiție obligatorie să prezentăm la cererea de decontare contractul de mentenanță și 

de întreținere și gestiune a serviciului de iluminat public. Așa cum a fost menționat și 

în adresa pe care toți colegii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară au semnat-o 

și v-au prezentat-o încă din data de 11 mai. 

Mai mult decât atât pot să vă spun faptul că nu numai municipiul Focșani este 

în această situație și comuna Bolotești și comuna Vînători au contracte semnate cu 

Administrația Fondului de Mediu pentru finanțarea unor proiecte de modernizarea 
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iluminatului public cu aceeași condiție obligatorie. În acest moment noi nu putem să 

scoatem la licitație această documentație, suntem în situația în care nu avem operator 

care să întrețină sistemul de iluminat public și nu aș dori să ajungem în situația în care 

Doamne Ferește, se întâmplă să rămână vreo stradă fără iluminat public și să mai avem 

și alte evenimente neplăcute cum a fost și cele de seara trecută când cetățeni de o 

anumită etnie au avut niște conflicte destul de violente, asta ar duce la un pericol real 

în care îi putem expune pe cetățenii municipiului Focșani și pe participanții la trafic. 

De aceea rog să discutăm, să analizăm această documentație să înțelegeți că este 

de o necesitate extrem de mare și mai mult decât atât această documentație este 

elaborată, avizată de către 14 localități care fac parte din această Asociație de 

Dezvoltare Intercomunitară și dacă ne uităm și la numărul de cetățeni care pot beneficia 

sunt aproape 155.000 de cetățeni care vor beneficia de serviciile acestor gestiuni, da 

aproape 1/3 din populația județului de aceea cred că este extrem de importantă această 

aprobare. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „da, dacă mai sunt și alte 

discuții, vă rog? Dacă îmi dați voie domnii consilieri mai au ceva de adăugat în sensul 

acesta? Vă rog.” 

Domnul Primar al comunei Cîrligele Ștefan Moscu „bună ziua, sărut mâinile 

doamna președinte, domnule Primar, doamnelor consilieri locali, municipali, domnilor 

consilieri, domnilor invitați, sunt Primarul comunei Cîrligele, județul Vrancea, cred că 

mă cunoașteți. Domnul Primar Cristi Misăilă a expus foarte bine această problemă a 

Asociației noastre pentru delegarea acestor servicii și mai ales că avem o asociație, 

suntem în jurul Focșaniului, ne-am dezvoltat pe mai multe fronturi, inclusiv pe partea 

de salubrizare, care merge foarte bine în raport cu Vrancea Curată care încă o mai 

lăsăm așteptată. Referitor la această delegare vreau să vă spun așa cum a spus domnul 

Primar și știți și dumneavoastră despre ce este vorba, sunt 155.000 de oameni care ar 

avea nevoie de acest serviciu de iluminat. Eu nu pot să vă spun decât că este foarte, 

foarte necesar acest serviciu, avem nevoie de așa ceva, vorbeam și cu prietenul și 

colegul meu Primarul de la Bolotești și toți ceilalți primari, 15 care suntem, avem 

nevoie pentru accesare de fonduri. Și nu uitați domnilor consilieri locali pentru că la  

ședință când a venit domnul Ministru al Dezvoltării...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă îmi dați voie, unu 

vă mai auziți, o să rog colegii de la tehnic să schimbe bateriile că a fost o problemă și 

în comisii cu microfonul acela.” 

Domnul Primar al comunei Cîrligele Ștefan Moscu „deci zona 

metropolitană...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „luați loc lânga doamna 

Dăscălescu.” 

Domnul Primar al comunei Cîrligele Ștefan Moscu „deci în zona 

metropolitană mâine-poimâine unde vom face parte cu toții avem de accesat foarte 

mult bani pe PNDL și atunci o să trebuiască municipiul, pentru că totdeauna când este 

vorba de zona metropolitană centrul ia mai mulți bani și mai puțin dă în suburbii și 

comune limitrofe, dar să sperăm că niciodată noi, care facem administrație și eu fac 

administrație de 28 de ani, încercăm să rezolvăm treaba pentru oameni. Când mă 

gândesc acum că 150.000 de oameni așteaptă de la noi un vot și să lăsăm la o parte 

problemele politice, știți că personal poate găsiți majoritatea, eu pentru problemă 
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politică am fost propus și dat afară din PSD, dar nu asta contează, eu am spus și repet 

domnilor consilieri, nu mă interesează „culoarea pisicii, șoareci să prindă”. Deci nu mă 

interesează că este Primar liberal, pesedist, nu mă interesează aceste lucruri, mă 

interesează să facă adminstrație și am o rugăminte la dumneavoastră sincer, găsiți o 

posibilitate și o formă să urnim această problemă din loc. Eu nu pot să vă influențez în 

bine sau în rău, eu vă spun realitatea din cele 15 localități, este necesar acest lucru că 

trebuie rezolvată. Toate Consiliile Locale au spus da, poate aveți și dumneavoastră 

posibilitate să rezolvați problemele care sunt aici, care sunt în acest consiliu și să 

rezolvăm această problemă pentru că e necesară indiferent de un coleg Primar sau un 

alt coleg Primar, un Consiliu Local sau alt Consiliu Local, avem nevoie de această 

aprobare în Consiliul Local de astăzi. Dacă dumneavoastră puteți, vă rugăm mult de 

tot și sperăm ca într-o colaborare viitoare într-o zonă metropolitană a tuturor orașelor 

atât pe transport, pe dezvoltate și așa mai departe, că vin foarte mulți bani prin PNDL 

și va fi nevoie să accesăm aceste fonduri și va fi nevoie și de votul nostru al comunelor 

din jurul Focșaniului. Vă mulțumesc, cam atât am avut să vă spun.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumim și noi. Dacă 

mai sunt  și alte discuții, vă rog? Da vă rog domnule  consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc doamna președinte. Bună ziua 

tuturor, bună ziua domnilor Primari din localitățile membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară, eu o să vorbesc doar în ceea ce privește municipiul 

Focșani, dar dacă doriți am ceva date, atât cât mi s-au pus la dispoziție și despre 

comunele dumneavoastră. Cred că sau bănuiesc, presupun, nu am certitudinea că nu 

ați citit în detaliu fundamentarea făcută de către firmă, eu vă pot spune cum stau 

lucrurile. Proiectul de hotărâre într-adevăr ne-a fost propus cu mult timp în urmă, însă 

la ședința din data de 20, eu i-am solicitat domnului Primar să-mi pună la dispoziție 

documentele întrucât nota de fundamentare întocmită de către asocierea de firme nici 

nu are importanță care, de la Pitești, ni s-a prezentant un centralizator, o să vă aduc și 

dumneavoastră la cunoștință, nu știu dacă fiecare Primar de comună, membru a primit 

sau a parcurs pentru că este destul de laborioasă, însă când este vorba de fundamentarea 

pe bani este foarte succintă.  

Deci este vorba de 3 capitole, cheltuieli pe categorii de lucrări, însemnând 

întreținere rețelele de iluminat public, valoarea exclusiv TVA este 8.339.211,73, asta 

înseamnă 83 de miliarde; modernizarea rețelei de iluminat public 11.219.821,16, asta 

înseamnă 110 miliarde și iluminat festiv însemnând închiriere ornamente și servicii de 

montare-demontare, inclusiv montare-demontare ornamente puse la dispoziție de 

autoritățile publice locale 5.854.392,05 însemnând 58 de miliarde.  

O să reiau pentru că așa este bine și coerent și corect să facem o prezentare 

integrală. Eu o să intru în detaliu, încă o dată subliniez, o să intru în detaliu și o să vă 

prezint cum stau lucrurile atât cât am reușit din datele pe care mi le-a pus la dispoziție 

domnul Primar, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, vă informez și pe 

dumneavoastră ca de altfel și pe cetățenii municipiului Focșani, inițial dacă s-a 

prezentat ceea ce v-am prezentat, doar un centralizator, ulterior domnul Primar mi-a 

pus la dispoziție ceea ce spune dânsul că i-a pus la dispoziție Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară, este vorba de 22, zice domnul Primar, îmi permit este o discuție pe 

care am avut-o între noi, suntem membri pe un grup de whatsApp zice, acestea sunt 

documentele puse la dispoziție de către reprezentanții ADI, vom transmite solicitarea 
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dumneavoastră către aceasta și în funcție de răspunsul primit vă informăm. Trebuie 

precizat faptul că datele solicitate cu privire la valorile respective sunt cele pe care       

le-a folosit firma de consultanță la întocmirea documentației, asta s-a întâmplat pe 22. 

ADI mi-a pus la dispoziție doar pentru un capitol din cele trei, însemnând... domnule 

Primar dacă mă lăsați să vorbesc o să continui, dacă nu... deci vă rog frumos să aveți 

disciplina dialogului și să nu interveniți peste, cum eu nu intervin peste dumneavoastră, 

nu cred că este civilizat să interveniți si să comentați așa ca pe stadion...  

O să le prezint și domnilor Primari, să aibă și dânșii știință că poate nu a avut 

răgazul și timpul necesar să se aplece deasupra subiectului, îi informez și pe dânșii și 

să vedem câți dintre dânșii mai vor să rămână în ADI și să mai externalizeze acest 

serviciu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă rog frumos domnule puteți să nu mai 

ridicați vocea, că ne deranjează, vă rugam frumos.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier nu  

v-ați înscris la cuvânt, eu sunt aici cu ordinea și disciplina.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu nu mă înscriu la cuvânt, decât i-am atras 

atenția colegului.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „îmi cer scuze domnule Nedelcu nu știam 

că aveți probleme cu ..., știam că aveți altfel de probleme.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „aprecierile vă rugăm să le lăsați deoparte 

dacă sunteți civilizat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

Nedelcu vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Aici cu ordinea și disciplina mă ocup eu, 

dumneavoastră dacă vreți să spuneți ceva...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „făceți-vă datoria...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „dacă îmi permiteți să continui?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Nițu vă rog, 

vorbește colegul dumneavoastră, domnul consilier Dumitru. Vă rog.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „deci mi-au pus la dispoziție... îmi cer scuze 

pentru tonalitate, încă o dată, poate că am folosit un ton mai ridicat, o să încerc să fiu 

mai temperat. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Nițu vă atrag 

atenția că folosiți un limbaj nu tocmai corect la adresa unui coleg. Aici suntem în 

Consiliul Local și este colegul dumneavoastră, consilier local. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „respectul este reciproc domnule Nițu. Ce 

vroiam să vă spun, la prima solicitare a noastră ADI, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ne-a pus la dispoziție pentru capitolul I însemnând lucrări de 

întreținere a iluminatului un centralizator fără... în adresa pe care mi-a înmânat-o 

domnul Primar este o adresă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară între Primăria 

municipiului Focșani, zice: urmare a solicitării dumneavoastră privind avizarea 

documentației de atribuire, vă transmitem modul de stabilire și de calcul a valorii 

estimate pe fiecare categorie de lucrări cu mențiunea că prețurile unitare au fost 

stabilite în conformitate cu prețurile de referință din catalogul programului de devize, 

devize online. Așa că având la dispoziție... după încă o solicitare, în primă instanță    

ne-a fost pus la dispoziție norma, fără simbolul normei, unitatea de măsură și numărul 

de bucați fără preț unitar, ia și verifică dacă ai ce... dacă îmi permiteți să fiu mai familiar 
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cu dumneavoastră. Am revenit, într-un final de abia la a treia solicitare ne-a pus la 

dispoziție întreținere și menținere sistem de iluminat public ADI Focșani. În urma 

verificărilor am constatat niște inadvertențe majore, însemnând ... deci este vorba de 

lucrări de întreținere, obiectivul mentenanță, devizul înlocuire bec SV 250W. 

Formularul F3 din devize online, așa cum a specificat firma de consultanță. Lista cu 

cantități și lucrări pe categorii de lucrări unde avem întreținerea corpurilor de iluminat, 

electrician, însemnând electrician categoria a II-a, categoria a IV-a și ca să nu vă dau 

citire la toate, al punctul 3) simbolul 5704 platformă ridicătoare cu braț de tip PRB-15  

pe auto 5 tone și aici apar surprize, au început să apară surprize, din păcate surprizele 

neplăcute, prețuri din devize online, prețul este de 30 lei/h, în fundamentarea este 160 

lei... dacă nu știți despre ce este vorba vă rog frumos să vă abțineți că oricum nu știți 

și nici n-ați citit și nici ... așa că nu faceți comentarii inutile, să nu intrăm într-o 

polemică ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vorbește un coleg și        

v-ați înscris la cuvânt, vă dau cuvântul după ce termină dumnealui.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „am o rugăminte la dumneavoastră, îi țineți 

partea... vă rog frumos să nu ne mai jigniți, nu vă mai credeți dumneavoastră atât de 

deștept.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu vă imaginați că stați în fața 

dumneavoastră cu niște proști... deocamdată spuneți numai tâmpenii acolo, dar vă 

lăsăm să vorbiți...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnilor consilieri ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă rugăm să vă vedeți de treabă și să vă 

jigniți dumneavoastră colegii, nu pe noi...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier, vă 

rog frumos să vă calmați, pentru că nu vă adresați dumnealui...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „sunteți președinte da? Scuzați-mă dacă 

sunteți președinte fiți imparțială...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu vă adresați 

dumnealui, vă adresați mie...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „dacă nu sunteți, atunci nu este niciun fel de 

problemă, vă ignorăm.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „să știți că... chiar... nu 

păstrați liniștea, să știți că vă dau avertisment conform Regulamentului de organizare 

și funcționare și la următoarea abatere vă chem la ordine și s-ar putea să nu mai 

participați la următoarele ședințe de Consiliu Local, deci alegeți dumneavoastră 

conform Regulamentului. Domnule consilier, vă rog.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „deci același lucru se repetă, deci am citit 

pentru becuri de 100W, de 250W, pentru becuri de 150W, iarăși 30 cu 160, deci 30 în 

fundamentare ... nu 160 în fundamentare... și la becul de 100, asta este una dintre 

problemele constatate și care este destul de importantă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier vă 

rog să vă calmați.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „acum o să dau citire din devizul de 

întreținere ....” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog să vă abțineți, 

dacă aveți punctual pe ordinea de zi și cu acest proiect vă dau cuvântul.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „vă rog frumos să-mi permiteți să continui, 

nu v-am jignit sau dacă se presupune că vă considerați jigniți, eu îm cer scuze și vreau 

să o luăm ... haideți să ne înțelegem dați-mi voie să vorbesc, o să vorbiți și 

dumneavoastră cât doriți, nu o să vă oprească nimeni. Dacă ne ducem în deviz la 

numărul curent 61, întreținere aparate de iluminat (ștergere) o să constatați în cazul 

municipiului Focșani, deci avem 700 de bucăți cu o valoare de 45,48, asta înseamnă o 

cheltuială de 31.836, înseamnă 310.836.000 anual cheltuiți pentru întreținerea 

aparatelor de iluminat. A văzut cineva în municipiul Focșani că se șterg becurile de pe 

stâlpi?”  

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

Domnul consilier Victor Dumitru „probabil că ați văzut numai 

dumneavoastră. Verificare vizuală stare stâlpi de iluminat... vă rog domnule Primar să 

termin eu și după aceea puteți completa. Verificare înseamnă 500 lei/500 bucăți cu 

1.465, într-adevăr sunt bani puțini, îs bani de buzunar sau știu eu, bani de țigări.  

Acum vă rog să vă instalați bine în scaune, da chiar vă recomand să vă instalați.” 

Domnul consilier Radu Nițu „...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Nițu vă 

recomand să vă abțineți de la comentarii. Domnule consilier Nedelcu să știți că întreceți 

măsura.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „în ceea ce privește punctul b) modernizare 

sistem de iluminat înseamnă... punctul b1) modernizare sistem de iluminat înlocuire 

aparate de iluminat includ și echipamentele/componentele pentru telegestiune în 

conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și aici avem: înlocuire ... cu brățări pe 

stâlp, înlocuire aparat de iluminat PRB fără material, corp de iluminat LED maxim 

27W valoarea fundamentată de către firma care a întocmit nota de fundamentare și 

caietul de sarcini este de 1.070 lei.” 

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

Domnul consilier Victor Dumitru „nu nu domnul Primar, dacă vreți intrăm și 

acum în direct și o să vedeți că la 27 de lei, la prețurile minimale este de 140 lei și la 

prețurile maximale este 450 lei, indiferent cum am lua-o și cum am calcula, prețurile 

minimale sunt de 10 ori mai mici, iarăși la maximale sunt 2,4 și 2,6. Adunând toate 

corpurile de iluminat, vă rog și pe dumneavoastră și putem face o încercare acum 

împreună, intrați pe Dedeman și să vedeți cât costă acolo și la Philips și la alți 

producători. Domnule Primar vă rog frumos să nu bagatelizați și să nu luați ... 

minimalizați ceea ce s-a fundamentat...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ați citit cu 

telegestiune...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar nu        

v-ați înscris la cuvânt.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă la 

Aliman găsiți bec cu Led  de 27W cu  telegestiune...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar nu       

v-ați înscris la cuvânt.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu acum 

retrag proiectul de pe ordinea de zi, dacă îl găsiți cu telegestiune, atenție, habar nu aveți 

ce înseamnă telegestiune.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar nu       

v-ați înscris la cuvânt, din păcate așadar vă rog dacă vă luați să luați cuvântul după ce 

termină domnul consilier și vreți să vă înscrieți la cuvânt cu mare drag vă dau cuvântul. 

Așadar nu intrați în polemică cu nici un coleg din Consiliul Local. Vă rog frumos 

domnule consilier.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „făcând o diferență în ceea ce privește 

capitolul b1, modernizare sistem de iluminat care are o valoare totală de 8.797.635,71 

însemnând 87 miliarde, pentru precizie, la prețurile maximale se constată un preț de 

4.196.206 lei, prețurile fundamentate de către firma angajată de ADI respectiv de 

Primăria Focșani sunt duble. Așa că cer domnului Primar, cer Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară să refacă această fundamentare la prețurile din piață și abia atunci să 

vină cu propunere de aprobare în Consiliul Local. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă mai sunt discuții? 

Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „stimați 

colegi, mă refer aici la colegii Primari, ce a spus domnul consilier, rezultă o singură 

concluzie, ne-a făcut pe toți hoți. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă îmi dați voie și 

vreți să vă înscrieți la cuvânt. Dacă cineva din sală vrea să se înscrie la cuvânt? Da 

domnule consilier Nițu vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mai mult 

decât atât, mai îmi permiteți o singură... aceasta este o fundamentare făcută de o firmă 

de specialitate, aș vrea să știu și eu dacă vreunul din consilierii PNL-USR PLUS au 

acestă specializare necesară și să facem această analiză a unor detalii strict tehnice și 

mai mult decât atât aș vrea și eu să-mi ofere și domnul Dumitru un PRB, că îl cumpăr 

nu îl închiriez, dacă are dumnealui la 30lei/h. Domnul Dumitru sunteți în mare eroare, 

eu vă întreb doar atât, la tăiatul dumneavoastră de copaci din pădurile țării, cu cât se 

închiriază un drujbaș? Mulțumesc.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „domnule Primar dacă tot mă abordați direct 

așa vă răspund tot direct. Eu v-am spus, în ședința ce-i drept am omis că în afară de 

prețurile rezultate din devize online am analizat și ofertele din piața liberă și așa cum 

v-am spus în ședința trecută prețurile sunt între 70-80 lei/h. Dacă avem în considerare 

prețul de 80lei/h ceea ce a fundamentat firma tot este dublu, așa că vă rog să trageți 

dumneavoastră concluziile.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier nu  

v-ați înscris la cuvânt, s-a înscris la cuvântul colegul dumneavoastră, domnul Nițu...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „domnule Nistoroiu vorbim doar de PRB...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dragi colegi...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „doamna președinte nu vă uitați peste tot în 

sală?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „... PRB-ul simplu...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dragi colegi vă rog să 

nu intrați unul cu altul în discuții. Vă înscrieți la cuvânt, cum a făcut și domnul Nițu, 
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da? Și cu drag vă dau cuvântul. Așadar domnule Nistoroiu dacă vreți să luați cuvântul 

după domnul Nițu vi-l dau, vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Radu Nițu „aș vrea să spun aici pentru că sunt și mai mulți 

Primari, că acest proiect a fost băgat în Consiliu a cred că a treia sau a patra oară ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier 

treceți la subiect.” 

Domnul consilier Radu Nițu „eu vreau să vă spun așa, sunt consilier de mai 

mulți ani, de mai multe mandate și vreau să vă spun, ce se întâmplă în Consiliul Local 

n-a fost niciodată.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier strict 

la subiect vă rog, lăsați CV-ul dumneavoastră. CV-ul dumneavoastră lăsați-l, haideți 

treceți la subiect.” 

Domnul consilier Radu Nițu „să știți că se vede o îmbunătățire a acestei 

activități prin externalizarea acestei lucrări în municipiul Focșani. A spus și domnul 

Primar aici, a spus și la comisia de buget, sunt bani, dacă nu aprobăm acest proiect 

pierdem. Eu aș vrea să întreb pe oricare din domnii Primari, că cunosc mai mulți din 

ei, dacă la dumnealor în Consiliu Local când au aprobat au fost discuții sau nu că sunt 

aceleași prețuri? Și vreau să mai menționez încă un aspect, cel mai important aceste 

prețuri sunt puse pe SICAP la licitație și poate să scadă de „n” ori prețul pe un produs, 

deci nu este prețul, dacă mâine ce a spus domnul Dumitru aici, se și plătește, deci 

urmează calea legală care se întâmplă. Eu, vă mai spun și următoarea chestiune, tot se 

întreabă, hoțul întreabă de hoți, dar vă spun sincer sunt atâtea verificări, în afară de 

ascultat și sunt organe și acum cred că este Curtea de Conturi la Primărie și al Primăriile 

dumneavoastră și iau toate hârtiile, hârtie cu hârtie. Deci ce se întâmplă domnule?...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier Nițu, 

vorbiți la subiect, nu ne interesează... nu este treaba dumneavoastră dacă este Curtea 

de Conturi sau nu...” 

Domnul consilier Radu Nițu „deci... votarea acestui proiect este pentru 

focșăneni...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „foarte bine. Domnule 

Nițu dacă doriți să întrebați pe cineva în sală de ceva, întrebați cerându-mi mie 

permisiunea, da? Nu-i întrebați pe dumnealor ...” 

Domnul consilier Radu Nițu „nu aveți calitatea ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier vă 

rog frumos să vă calmați. Dacă mai sunt discuții? Și haideți să fie într-un ton... și 

dumneavoastră ați jignit acum colegii din Consiliul Local și nu v-am atras atenția, 

așadar puțină decență. Da domnule consilier Nedelcu, vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „doamna președinte de ședință stau și vă 

întreb, de unde atâta răutate? Stau și mă întreb, stau. De când ați venit la conducere...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „aveți de discutat pe 

primul proiect? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da, o să ajung și la asta.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog să treceți direct 

la subiect, fără...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „de unde atâta răutate spuneți-mi și mie?...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „fără introduceri vă rog, 

haideți treceți la subiect.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „de ce credeți dumneavoastră, consilierii 

PNL, că ceilalți sunt incompetenți? De ce credeți că ceilalți sunt... cum a spus și 

domnul Primar, de ce ne considerați proști? Și de ce nu vreți să lăsați ca proiectele să 

își urmeze cursul? Și dacă cumva se întâmplă vreo neregulă, organele abilitate să își 

facă datoria. De ce vreți să lăsați cetățenii acestor sate și oraș în beznă? Pentru că aveți 

dumneavoastră niște orgolii? Aveți dumneavoastră niște polițe de plătit, de ce faceți 

lucrurile astea? De ce...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier la 

subiect, da? Nu aduceți acuze că nu le aveți fondate absolut deloc, față de colegul...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu nu v-aș dori să fiți prinsă într-o seară pe 

o stradă întunecată, din cauza dumneavoastră și să fiți apostrofată...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „este o amenințare, la fel 

cum a făcut-o domnul Primar?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu, eu v-am spus ce se poate întâmpla. Eu 

nu vreau ca și copii mei ... pe mine mă interesează ca cetățean, da? Ca cetățean îi 

interesează și pe ceilalți...” 

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

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu vreau ca eu simplu cetățean să fiu atacat 

într-o stradă întunecată din cauza orgoliilor, din cauza ambițiilor prostești aș putea să 

spun, în ghilimele, ca să nu fiu acuzat că v-am făcut proști, să fiu molestat, bătut sau 

cine știe ce se întâmplă cu mine, cu copii mei, cu soția mea, cu rudele mele...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnul consilier 

punctual pe proiect, aveți de adus lămuriri? Ați citit proiectul?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vreau să vă lămuriți odată pentru 

totodeauna...da am citit și proiectul, vreau să ne lămurim ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „nu mai divagați și nu 

mai vorbiți așa doar ...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „lăsați-l doamnă să vorbească.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Șelaru nu         

v-ați înscris la cuvânt, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „și nu este nevoie să mă înscriu, lăsați-l să 

vorbească.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dar unde sunteți aici? la 

dumneavoastră acasă sau unde?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „nu, sunt la Consiliul Județean, nu vedeți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „respectați 

Regulamentul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră 

dragi colegi...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „dumneavoastră învățați să respectați 

Regulamentul.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Șelaru...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă rog să votați proiectul...” 



15 

 

Domnul consilier Aurel Șelaru „lăsați-l să vorbească pe domnul consilier că  

s-a înscris la cuvânt.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „dar mai taceți domnule din gură, lăsați-ne 

să vorbim aici.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Zîrnă...” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „ați lăsat Focșaniul de 20 de ani în beznă, de 

20 de ani este în beznă...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „uitați un șofer cum vorbește.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier îmi 

cer scuze, n-o să vă mai dau cuvântul. Îmi cer scuze, deci ați jignit din nou un alt coleg 

consilier. Atât timp cât dumneavoastră nu știți să aveți un limbaj decent și vă erijați în 

a fi cineva în acest oraș, vă rog frumos să încetați și nu vă mai dau cuvântul. La 

revedere... dacă vreți să ieșiți din sala de Consiliu puteți ieși din Consiliu, da?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă mai vrea cineva să 

ia cuvântul în sală, vă rog frumos. Da, vă rog, să-i dați un microfon domnului. 

Domnule consilier Nedelcu vă chem la ordine, domnule consilier Nedelcu vă 

chem la ordine conform Regulamentului de organizare și funcționare. Vă rog frumos 

să-i dați un microfon domnului din primul rând. 

Domnule Nedelcu vă faceți de râs, credeți-mă” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Nedelcu există 

cineva în sală care vrea să vorbească, așa că aveți bunul simț să-i dați voie persoanei 

să se exprime în Consiliul Local, da? Sunt președinte de ședință și nu puteți vorbi atât 

timp cât v-ați jignit colegii. Atât timp cât nu mai aduceți jigniri colegilor o să luați 

cuvântul, până atunci nu. Vă rog frumos să luați cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...” 

Domnul Primar al comunei Golești Alexandru Zar „bună ziua, sunt Primarul 

comunei Golești Alexandru Zar...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „are dreptul este ședință 

publică.” 

Domnul Primar al comunei Golești Alexandru Zar „eu cunosc aceste 

probleme, sunt Primar de vreo 30 de ani. Aceste probleme trebuiau discutate într-o 

ședință de comisii, sunt date tehnice, puteați să cereți date exacte, să vină cel de la 

consultanță, să vină în ședința de comisii să vă pună la punct toate problemele 

deosebite pe care le-ați ridicat, dar într-un plen trebuie rezolvată problema fiindcă noi, 

celelalte 14 localități, așteptăm de mult, Curtea de Conturi a trecut pe la fiecare și am 

dat cu subsemnatul că... le-am arătat Hotărârile de Consiliu Local că suntem în curs 

pentru rezolvarea acestor probleme, o să vedem că mâine, poimâne o să ne pună să 

plătim și energia electrică pentru iluminatul public. Plățile le vom face, așa cum a spus 

și domnul consilier, le vom face exact în urma unei licitații, unor oferte. Deci nu știu... 

pur și simplu v-am spus așa ceva nu prea am văzut.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „îmi cer scuze, cum vă 

numiți? 

Domnul Primar al comunei Golești Alexandru Zar „Alexandru Zar Primarul 

comunei Golești.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „ok, mulțumesc.” 

  Domnul Primar al comunei Golești Alexandru Zar „avem nevoie de acest 

serviciu fiindcă noi, de exemplu comuna mea, în comuna mea funcționează acest 

serviciu și nu mai am voie să mai fac contracte cu fel de fel de societăți fiindcă legea 

serviciilor publice spune clar, operatori licențiați s-a dus cu ... de alde x, y, z. Vă gândiți 

că toate aceste 14 localități când împreună cu domnul Primar am înființat această 

Asociație, am înființat-o pentru binele locuitorilor, nu pentru ... eu știu... mâine, 

poimâine suntem și apoi la revedere. Deci avem nevoie de hotărârea dumneavoastră să 

putem să dăm drumul la lucru fiindcă avem probleme mari, nu mai are cine să ne dea 

un bec, becurile sunt acum, știți că sunt în garanție și trebuie să le prezentăm societății 

respective, ce facem? Păi dacă ne certăm așa ajungem mai rău ca ...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar aici nu 

sunteți să judecați Consiliul Local Focșani, sunteți  să vă spuneți punctul de vedere 

strict pe acest ADI. Vă rog frumos.” 

 Domnul Primar al comunei Golești Alexandru Zar „ca orice cetățean și am 

puțină experiență...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „sunt convinsă că aveți 

experiență și cum ați spus dumneavoastră fiind atâta timp Primar, dar nu sunteți aici să 

judecați Consiliul Local Focșani, cum nici la Golești nu faceți.” 

 Domnul Primar al comunei Golești Alexandru Zar „doamna președintă văd 

că la fiecare consilier interveniți...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „este normal, se conduce 

ședința, știți domnul Primar, da?” 

Domnul Primar al comunei Golești Alexandru Zar „o conduceți, după fiecare 

virgulă să interveniți iar...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „atât timp cât se jignește, 

nu pot permite lucrul acesta. Dacă dumneavoastră la Golești se întâmplă...” 

Domnul Primar al comunei Golești Alexandru Zar „... fără jigniri și fără alte 

comentarii la adresa persoanelor.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc frumos...” 

Domnul Primar al comunei Golești Alexandru Zar „eu atât vă spun, domnilor 

consilieri lăsați culorile, avem o singură culoare, culoarea vieții și a cetățeanului.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc domnule 

Primar. Dacă mai este cineva care vrea să ia cuvântul? Domnule Dumitru vă 

înscriseserăți la cuvânt, vă rog. Imediat... o clipă...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc doamna președinte, vreau să-i 

reamintesc domnului Primar de la Golești, domnul Zar că noi, Partidul Național Liberal 

împreună cu PNL-USR PLUS am solicitat domnului Primar, respectiv Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară în nenumărate rânduri să ne pună la dispoziție 

fundamentarea. Ne-a pus-o, cum să vă spun, doar pentru... la dispoziție fundamentarea, 

doar pentru un capitol, punctul nr. 1, pentru celelalte am analizat cât am putut.  

Încă o dată revin și vă reamintesc, noi am solicitat, însă lipsa de transparență a 

ADI, a Primăriei Focșani ne-a împiedicat să intrăm în profunzime. Ceea ce am 

constatat acum și v-am prezentat dumneavoastră nu sunt iluzii, nu sunt vorbe, sunt 

lucruri. Dacă dumneavoastră și acum îmi permit să spun, comunele, primarii, membrii 

în Asociația ADI vă permite să plătiți dublu un serviciu, e problema dumneavoastră. 
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Noi, Primăria Focșani, noi, consilierii am fost responsabilizați de către cetățeni să 

analizăm și să votăm în cunoștință de cauză ceea ce am și făcut. În rest doar vorbe.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „dacă mai este cineva? 

Da, vă rog acolo în spate. Domnule Primar doar o clipă s-a înscris un alt cetățean.” 

Domnul Primar al comunei Milcovul Mihai Neață „sunt Primarul comunei 

Milcovul...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „bună ziua, vă rog. 

Domnule Primar numai puțin, vă rog să vă puneți masca, suntem într-o ședință de 

Consiliu Local publică. Vă mulțumesc.” 

Domnul Primar al comunei Milcovul Mihai Neață „nu e nici o problemă, să 

vă fac plăcerea, îmi pun și masca. Vreau să fiți ferm convinsă, stimați consilieri 

dumneavoastră în față aveți niște estimări, de la o estimare până la prețul de contractare 

este cale lungă. Sunt zeci de oameni care verifică aceste documentații, dumneavoastră 

nu aveți calitatea de devizier. Știți ce e acela?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar numai 

puțin, noi avem calitatea de a vota și votăm în cunoștință de cauză...” 

Domnul Primar al comunei Milcovul Mihai Neață „doamna președinte...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „ dar lăsați-l doamnă să vorbească...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Șelaru nu        

v-am dat cuvântul ...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „ lăsați-l să vorbească, este Primar totuși, da?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar 

vorbesc și eu, doar eu pot vorbi...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „i-ați dat cuvântul, lăsați-l să vorbească. 

Interveniți după fiecare virgulă? Chiar nu vă este rușine?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Șelaru 

dumneavoastră nu vă este rușine...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „dumneavoastră nu vă este rușine că tot timpul 

interveniți, lăsați-l să termine pe domnul Primar, chiar așa nu puteți? 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „intervin pentru că nu   

v-ați înscris la cuvânt ...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „vă lipsesc 7 ani...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar vă rog 

să continuați.” 

Domnul Primar al comunei Milcovul Mihai Neață „eu ce pot să vă spun... 

dacă ne considerați și pe noi colegii dumneavoastră că facem toată lumea politică... de 

la a elabora, a iniția un proiect de hotărâre până la implementare durează 5-7 ani, în 

ritmul în care lucrați dumneavoastră nici în 20 de ani nu se va realiza. Ce să vă mai 

spun, ne-ați convins de când am venit aici, că ați venit să nu votați acest proiect de 

hotărâre.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar 

dumneavoastră acolo la Milcovul, dumneavoastră spuneți cum să voteze Consiliul 

Local? Dumneavoastră, Primarul? 

Domnul Primar al comunei Milcovul Mihai Neață „nu doamnă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „păi și atunci? Asta faceți 

la Consiliul Local Focșani acum.” 
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Domnul Primar al comunei Milcovul Mihai Neață „din ceea ce ne-a prezentat 

domnul Dumitru am înțeles că ați venit să nu votați acest proiect de hotărâre...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „doamna președinte vă rog să-i opriți 

discursul domnului Primar de la Milcovul, n-a venit aici să ne atragă nouă atenția ...” 

Domnul Primar al comunei Milcovul Mihai Neață „întrebările pe care le pune 

domnul Dumitru sunt neavenite, nu au ce căuta aici...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar...” 

Domnul Primar al comunei Milcovul Mihai Neață „este vorba de niște 

estimări, nu de un preț de contractare să fie clar.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar...” 

Domnul Primar al comunei Milcovul Mihai Neață „dacă nu înțelegeți 

termenii, scuzați-ne... eu plec din ședință.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar noi aici 

nu am venit că așa am vrut noi, această ședință a fost convocată cum însăși doamna 

secretar la începutul ședinței a spus, printr-o dispoziție a domnului Primar, deci 

dumneavoastră ați venit că s-a convocat această ședință, nu la dispoziția nostră, nu la 

dispoziția... decât a domnului Primar că a vrut această ședință să aibă loc.  

Așadar dumneavoastră aici sunteți invitat, dacă doresc să vă dau cuvântul, vi-l 

dau și drept dovadă am făcut-o, dacă mai vreți să luați cuvântul ok, dar să păstrăm niște 

limite. Vă mulțumesc. Dacă mai este cineva care vrea să ia cuvântul pe marginea 

acestui subiect? Da domnule vă rog, microfonul să-l luați de la coleg. 

Domnul Primar al comunei Cîrligele Ștefan Moscu „am o rugăminte, domnul 

Primar, doamna președinte, domnul Dumitru, domnilor consilieri aduceți firma aceasta 

de consultanță să stea 2 saptămâni cu toată lumea, cu toți cei care sunt în comisie și 

așa mai departe, să rezolve aceste probleme și să rezolvăm problema. Ce Doamne  

Iartă-mă! Eu ca membru al asociației trebuie să răspund...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „vă rog frumos domnule 

consilier Nistoroiu ...” 

Domnul Primar al comunei Cîrligele Ștefan Moscu „chemați firma de 

consultanță, dacă nu-i bună firma punem altă firmă, facem o grămadă de..., până 

lămurim toate aspectele care le-a ridicat domnul... nu avem ce să mai face. Ce să facem, 

dacă nu se poate? Trebuie să lămurească toate cifrele acelea, că altceva nu avem ce 

face. Eu asta am avut să vă spun, vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule Primar cu 

plăcere.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „și noi mulțumim domnul Primar.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „numai puțin, mai era 

domnul Primar se înscrisese la cuvânt și dacă mai sunt alte persoane care la fel vor să 

ia cuvântul după dumnealui să vă înscrieți, vă rog. 

Da, vă rog!” 

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

consilieri, stimați colegi, vreau să vă spun un singur lucru. S-au pus la dispoziție toate 

documentele și informațiile legale solicitate de către consilierii locali PNL USR – 

PLUS, astfel încât să avem posibilitatea de a respecta toate cerințele legale, să nu 

punem în pericol desfășurarea procedurii de licitație, vicierea procedurii de licitație. 
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Vă aduc la cunoștință faptul că, într-o situație similară, la o primărie de sector 

din București, s-au pus la dispoziția consilierilor locali, informațiile privind 

fundamentarea unor oferte, a unor caiete de sarcini întocmite de către o firmă de 

specialitate, iar Agenția Națională de Achiziții Publice a considerat că a fost viciată 

procedura de licitație și-n acel moment, chiar s-a ajuns la niște acuzații destul de grave 

și se judecă, se cercetează în acest moment cazul. O să vă dau toate informațiile. N-am 

venit acum pregătit pentru chestiunea asta, dar ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Deci 

de ce nu v-au pus la dispoziție absolut toate datele cerute de dumneavoastră, tocmai 

pentru a proteja procedura de licitație și nu a o vicia. S-a ajuns la situația în care anumiți 

consilieri, având interese proprii și personale și pentru a aduce firmele lor, au prezentat 

acele note de fundamentare a prețurilor, unor ofertanți, care s-au prezentat pe urmă la 

licitație. Asta înseamnă viciere.  

Domnilor consileri PNL USR-PLUS, ne-ați acuzat pe noi toți, inclusiv pe colegii 

dumneavoastră, care astăzi bănuiesc, că au primit ordin de la partid să nu se prezinte.” 

  Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

Primar, aici sunteți în calitate de Primar, că spuneți că faceți administrație, nu politică.” 

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

mă să-mi spun punctul de vedere până la capăt.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Punctul 

dumneavoastră de vedere trebuie să fie punctual pe proiect.” 

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

meu este foarte clar.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „N-aveți 

treabă dumneavoastră cu ce se întâmplă la dumnealor.” 

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

acuzat că avem firme de casă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „  Domnule 

Primar, nu v-a acuzat nimeni acum. ” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Ba da. În 

nenumărate rânduri ... și-n presă, și-n mass-media și pe conturile de socializare și chiar 

în aceste întâlniri de ședințe de Consiliu local. Vă spun foarte clar. Procedura parcursă 

și în 2017 a fost verificată de ANAF și A.N.R.S.C. inclusiv de... s-a ajuns până la 

Curtea de Apel Galați și inclusiv...de Curtea...  nu, a fost finalizată cu hotărâre de Curte 

de Apel prin care ni s-a spus foarte clar că procedura a fost corectă și legală. 

Curtea de Conturi ne-a verificat din 2017 și astăzi avem Curtea de Conturi aici 

și nu a avut nicio obiecțiune la ceea ce înseamnă cheltuirea banului public pe iluminatul 

public pe de o parte, pe de altă parte, țin să precizez faptul că aici vorbim de o procedură 

perfect legală, pe lege. Ca  să nu mai spun, că ați fi  avut posibilitatea să-l întrebați pe 

colegul dumneavoastră, care este actualmente președinte al Agenției Naționale de 

Achiziții Publice, domnul Bostan și să-l întrebați foarte clar exact pașii care sunt de 

urmat pentru a duce la îndeplinire acest obiectiv obligatoriu prin lege pentru toate 

primăriile din țară. Nu vorbim numai de cele 14-15 localități din județul Vrancea. Dar 

s-ar părea că dumneavoastră vă erijați în atotcunoscători  ai unor ...”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „  Domnule 

Primar, vă rog încetați că asta faceți în fiecare ședință de Consiliu. Dacă vă calmați, 
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pentru că dumneavoastră știți foarte bine că aveți o problemă în a jigni și în a aduce tot 

felul de ...” 

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

foarte calm și nu vă jignesc. Cu ce v-am jignit, domnișoară?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „  Domnule 

Primar, s-a înscris și domnul consilier Costea.” 

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

termin, atunci îi dați cuvântul.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Terminați, 

vă rog! Dar fără a aduce acuzații colegilor consilieri. Până aici.” 

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

când îmi place mie.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „  Nu, până 

când o să vă dau eu cuvântul.” 

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

spun doar atât. Așa cum a spus și domnul consilier Nedelcu, eu nu mi-aș dori să se 

ajungă la vreo situație extrem extrem de neplăcută, să avem o creștere a numărului de 

cazuri de violență stradală, ca urmare a faptului că, nu mai avem zone iluminate în 

municipiul Focșani. Vă mulțumesc! ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, 

domnule consilier Costea! Vă rog!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Bună ziua! Vă salut domnilor primari! Dacă 

citim cu atenție proiectul. Așa cum este el redactat, scrie clar: 

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 .... Atenție! acordarea mandatului special Primarului 

municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul adunării 

generale a asociației. Ce înțelegem din acest lucru? 

Dumneavoastră sunteți o asociație constituită legal. Corect?  

Aveți un consiliu director? Îl aveți? Da? Ce vă împiedică în momentul de față, 

ca și asociație să vă faceți treaba, să vă încheiați contractele? De ce aveți nevoie de 

noi? De ce? Pentru ce? Cu ce vă ajută? Stați că nu înțeleg. Domnule, sunteți asociația 

constituită. Nu-i nicio problemă. Nu aveți nicio problemă. Vă puteți...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Este noaptea minții aici. Asta-i viața.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule 

consilier, v-ați înscris la cuvânt? Vă rog să părăsiți sala. Luați o pauză.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am vrut să mă înscriu, dar primeați ordine 

pe telefon. Eu am vrut să mă înscriu la cuvânt.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este 

problema dumneavoastră ce fac eu? Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule Nedelcu!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vorbește 

colegul consilier Costea. Vă rog frumos!”  

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule Nedelcu, v-am deranjat eu 

vreodată? Mulțumesc frumos!” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

Costea, vă rog!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Și ca să revenim deci o dată... spuneți, v-

ascult.”  

Cetățean al municipiului Focșani: „Dumneavoastră spuneți că noi putem să 

ne facem treaba fără avizarea dumneavoastră?”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu    v-am 

dat cuvântul. Lăsați-l un pic pe domnul consilier să termine. Și imediat  dau cuvântul 

la toată lumea.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Dați-mi voie să termin!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Lăsați-l  pe 

domnul consilier să termine!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „În momentul în care, eu așa știu. Că sunteți o 

asociație. Aveți un consiliu director de administrație. Nu știu cum sunteți organizați. 

Ați stabilit niște reguli. Puteți încheia orice contract. Cine vă împiedică? Nu vă 

împiedică nimeni. Nu este adevărat. Deci dumneavoastră deja sunteți societate. Exact. 

Deci îl puteți delega pe domnul Primar fără probleme. Eu știu. Reprezentantul 

dumneavoastră. Ce vă împiedică? 

 Nu. Dar nu vă trebuie. Nu este necesar. Și ca să discutăm...” 

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

mulțumesc!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Cu plăcere! Domnule, așa reiese din ceea ce 

scrie aici. Dacă este altceva, o să vedem. Ne lămurim zilele următoare. Când or să vină 

și domnii la comisii. Nicio problemă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog 

dacă mai este cineva.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Mai departe. Făceați referire ca și specialiști 

la ceea ce se cheamă PRB, adică macaraua aia frumoasă care ridică și spală becurile. 

De ce de de 8 tone? De ce de 10 tone? Și de ce nu de 2,5 tone? Că de atât avem nevoie... 

N-avem nicio problemă. Mai departe. Ați discutat de telegestiune.  Dacă știe cineva ce 

este.  

Domnule, chiar mă bucur. A se autocontrola o anumită unitate. Noi îi spunem 

telegestiune. Ce-i atât de greu?  

Poftim?” 

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

Dedeman, găsiți becuri cu telegestiune?” 

 Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule Primar, eu pot să vă spun că la 

Electromagnetica sau ce-o mai fi rămas din ea, am achiziționat pentru prima dată în 

Vrancea aceste tipuri de leduri, led inteligent. Eu le-am achiziționat, nu altcineva. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci, 

domnule Nițu. Domnule Nistoroiu, eu știu că pentru dumneavoastră este totul așa. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog 

frumos păstrați liniștea bunului simț! Ați citit măcar proiectele? Că de fiecare dată 

veniți și doar râdeți. Și faceți... În comparație  cu dumneavoastră, eu citesc mapa și vă 

rog frumos s-o faceți și dumneavoastră. Sunteți pe banii cetățenilor aici și vă faceți de 

râs. Credeți-mă! Haideți citiți mapa, ca să știți ce se discută în ședință.” 
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Domnul consilier Ionel Costea: „Vin cu propunerea... exact cum a spus 

precedent...  

Domnule Nistoroiu, mulțumesc frumos! Vin cu aceeași propunere pe care a 

avut-o și colegul, să vină de la firma aia de consultație și împreună să ne lămurim până 

la capăt. Vă promit că vom vota fără niciun fel de problemă. Dar să vină cu cifre reale 

puse pe masă. Punctual să ne lămurească. Eu vă spun că voi participa la discuție. Mi le 

voi nota. Nu-i nicio grabă, că am văzut că mai sunt 90 de zile că așa prevede contractul 

de mentenanță.  

Ei nu mai... Dar cine nu mai vine? Ba-l avem. Îl găsim noi. Îl facem să existe. 

Găsim noi o formă. Vă mulțumesc frumos!” 

  Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Mulțumim! Dacă mai este cineva care vrea să ia cuvântul în sală? Am întrebat dacă 

mai este cineva care dorește să ia cuvântul.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Aveam aici niște oferte scoase după 

SICAP. Sunt oferte și la 200 de lei. Nu numai la 160 cum ați spus dumneavoastră. Sau 

domnul Dumitru.” 

  Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier, vorbiți la microfon.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Îmi cer scuze! Da.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „...Licitația... Procedura anterioară, 

domnule Costea, am avut cerințe în caietul de sarcini și am avut și PRB cu braț ridicător 

de 22 de metri trebuia.  

Firma care  a venit la licitație,  a prezentat documentele necesare și totul a fost 

în regulă.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Știm cu toții cum se face un caiet de sarcini. 

Dacă Vasile cel Frumos are un PRB de 50 de tone, îl trecem în caietul de sarcini.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Nu-i adevărat ceea ce ne spuneți 

dumneavoastră. Caietul de sarcini a fost transmis spre consultare tuturor primăriilor. 

Consultantul a avut un om de legătură din fiecare primărie care a furnizat... ” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Când discutăm, veniți vă rog frumos cu 

documentele, discutăm împreună. Ne consultăm și ajungem la vot. Mulțumesc frumos! 

Sărut mâna!” 

   Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mai este 

cineva care vrea să ia cuvântul pe marginea acestui proiect? Dacă nu, am și eu de adus 

câteva lămuriri  și nu trebuie să vină nicio firmă. Credeți-mă! Să ne lămurească cu 

ceva, pentru că nu este nimic de lămurit. Prin HCL.... Dacă-mi dați voie? Prin HCL 84 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 290/2017 pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești din județul 

Vrancea de a delega gestiunea serviciului de iluminat public în municipiul Focșani, 

precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului Local în acest 

domeniu. Și-n această hotărâre este introdus art. 2 indice 1 care dispune în felul 

următor: 

Domnule Nistoroiu, dacă-mi permiteți? Vă mulțumesc! Spune așa: 

Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea să exercite și să realizeze 
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competențele Consiliului Local al municipiului Focșani referitoare la furnizarea și 

prestarea serviciului de iluminat public în municipiul Focșani pentru perioada 

ulterioară încetării actualului contract de delegare a gestiunii prelungit prin act 

adițional pentru încă un an de la data încetării contractului.  

Mai departe, ca să le luăm etapizat și cu siguranță veți înțelege ce spun.  

Numai puțin, domnule Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Nu se mai aude nimic pe online. Vă rog 

frumos să vă întrerupeți.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pe online 

normal că nu trebuie să știe focșănenii lucrul acesta. Probabil că, colegii de la...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „În momentul în care se reia transmisia 

online să vorbiți ...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Adică să 

înțeleg...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Este ședință online sau este ședință de 

Consiliu Local?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este un 

fake aici?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vreți să vă dați mari? Ce vreți să faceți voi 

aici? ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Colegii de 

la tehnic... Dacă-mi permieți? Să-nțeleg că este un fake că apare pe monitor că suntem 

în live? 

Păi colegii spun că nu. Mulțumesc! Știm ce se mai întâmplă prin spate și de 

aceea atragem atenția.  

Domnule Primar, păstrați decența! Noi știm că dumneavoastră nu știți ce-i aceea 

decență, dar vă rog frumos! Pentru focșăneni măcar, păstrați decența! 

Mai departe, Legea 51/2006 spune așa la art. 10:  

Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice în condițiile stabilite prin 

actul constitutiv și statutul asociației să exercite în numele și pe seama lor atribuțiile, 

drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (3) , art. 9, art. 22 alin.  3 și 4, cu excepția 

celor prevăzute la art. 8 alin. ( 3) lit. b,  d, f,  h, și art. 9 alin. (1)  lit. d.  

Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin.  3) lit. 

a indice 1 d, indice 2, i-k, art. 9 alin. ( 2)  lit. g, art. 27, art, 29 alin. (2) și art. 30 alin. ( 

5) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea 

autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației.  

Art. 8 spune așa: 

În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de 

utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și cu adoptarea hotărârilor în 

legătură cu: 

a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, 

programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități 

publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, 

inclusiv cu consultarea operatorilor; 
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b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul 

realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de 

dezvoltare economico-socială a localităților de amenajare a teritoriului 

urbanism și mediu; 

c)  asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în scopul înființării, 

organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de 

utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de 

investiții specifice sistemelor de utilități publice ; 

d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în 

administrare sau după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități 

publice destinate ... Îmi cer scuze! ... acestora.” 

Deci, concluzie, ca să înțeleagă toată lumea. Și poate domnul Nițu nu a înțeles 

sau colegii, care tot timpul vorbesc.  

Ca să concluzionăm, prin HCL 84/2020 pe care ați votat-o, domnule Nițu, ADI 

a fost mandat să exercite atribuțiile Consiliului Local pentru iluminat. Este foarte 

simplu. Primarul este reprezentant de drept în AGA conform art. 132 din Codul 

Administrativ, iar art. 129 din  Codul Administrativ prevede aprobarea documentațiilor 

de către Consiliul Local și nu avizarea.  

Așadar, cum puteți dumneavoastră să-mi spuneți, că acest proiect trebuie 

introdus pe ordinea de zi și care-i rolul lui, atât timp cât, conform HCL 84/2020, lucrul 

acesta s-a întâmplat. Mai mult decât atât, domnule Primar, dumneavoastră v-ați abținut 

la vot în Comitetul Director, tocmai pentru a avea acest mandat al Consiliului Local. 

Asta denotă clar că dumneavoastră fugiți de responsabilitate. Și trei, faptul că Telverde 

nu mai funcționează, al firmei care deja se ocupa de acest lucru în municipiul Focșani, 

în speță de iluminat și faptul că ADI, la fel nu mai răspunde solicitării cetățenilor 

Municipiului Focșani, în condițiile în care mai sunt 90 de zile de la data de 3 mai, când 

acest contract a expirat, este strict în sarcina dumneavoastră ca reprezentant legal în 

AGA. Mulțumesc! ” 

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

permiteți? Ați citit atât de mult și degeaba.  

Potrivit art. 30 alin. (5) din Legea 51/206, scrie pe a doua pagină, pe referatul de 

aprobare. Scrie foarte simplu.  

Din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice republicat 

cu modicările și completările ulterioare; 

 În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca scop servicii de 

utilități publice, documentația de atribuire: 

1) se elaborează în cadrul asociației;  

2) se supune avizării autorităților deliberative a unităților administrativ-

teritoriale membre, adică ceea ce facem noi astăzi, dacă nu știați. 

3) se aprobă de adunarea generală a asociației în calitatea acesteia de organ 

deliberativ în baza mandatului primit.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Tocmai 

asta ați făcut prin HCL 84/2020.” 

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

fugit de răspundere.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ați 

mandatat ADI să facă acest lucru, iar dumneavoastră ca reprezentant legal ce sunteți în 

AGA, vă asumați, domnule Primar. Asumați-vă pentru binele focșănenilor! Nu vă 

fofilați!  Deci îmi pare foarte rău!” 

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

documentației se face de către fiecare unitate administrativ-teritorială deliberativă 

membră în ADI. 

Ceea ce v-am solicitat noi astăzi, prin acest proiect de hotărâre. Da.          Într-

adevăr,  aprobarea se face de către adunarea generală, dar nu putem face aprobarea fără 

să avem avizul uat-ului.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aveți HCL 

84/2020 , deci în baza căreia i-ați dat puteri nebănuite ADI. Vreți să aducă doamna 

Dăscălescu hotărârea de Consiliu local? Nu știți ce spune? Că sunteți expert în 

administrație. Tocmai ați afirmat lucrul acesta.” 

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

foarte bine ce scrie acolo.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog 

imperios să vă asumați faptul că sunteți reprezentantul legal în AGA conform Codului 

Administrativ. Asumați-vă, domnule Primar!” 

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

să se consemneze în procesul-verbal această... Dați-mi voie puțin! Să se consemneze 

acest lucru.  

Cât privește obligativitatea prelungirii cu 90 de zile, spune, nu de la expirarea 

contractului, spune în contextul în care se încheie contractul înainte de termen. Atenție! 

Este o mare diferență.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu    s-a 

încheiat înainte de termen. Prin act adițional, anul trecut, domnule Primar, 

dumneavoastră pe cine mințiți acum? Pe noi sau pe focșăneni? Noi știm că am citit 

mapa. Poate focșănenii nu au avut timp.” 

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

expirat contractul pe data de 6 mai, i-a expirat operatorului licența obținută de la 

Agenția Națională.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Asta este 

altceva că i-a expirat licența. Asta este cu totul altceva.” 

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

are licență , nu poate să opereze.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este 

problema dumneavoastră. Trebuia să vă îngrijiți că sunteți reprezentantul legal în 

AGA, domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Reprezentați focșănenii în AGA. Nu știm noi consilierii locali ce se întâmplă acolo, 

atât timp cât dumneavoastră trebuia să luați măsuri. Sunteți direct răspunzător.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Răspunderea este a tuturor. Nu numai a mea și a consilierilor locali. ” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu, este a 

dumneavoastră.” 

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

fiecare consilier răspunde civil, penal și material pentru deciziile luate pentru că sunt 

decizii. Nu așa la discreție. Sunt decizii care sunt luate și care ar trebui să fie luate în 

temeiul unei legi.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deciziile 

v-au aparținut în totalitate.” 

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

aparținut în totalitate. Este a cincea oară când supunem dezbaterii acest proiect. 

Niciodată n-ați ridicat această problemă până astăzi, nici măcar în comisiile de 

specialitate. Vă rog frumos să înțelegeți!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Dumneavoastră nu certați Consiliul Local.” 

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

Consiliul Local. Atrag atenția Consiliului Local.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Noi vă 

atragem atenția să nu mai risipiți banii publici, să fiți ceea ce trebuie pentru focșăneni 

în această AGA, unde dumneavoastră sunteți reprezentant legal. Știm foarte bine lucrul 

acesta. Și drept dovadă, se pare că nu vă faceți treaba. Așadar, domnule Primar, pentru 

binele focșănenilor, asumați-vă!  

Vă rog, domnule consilier Șelaru!” 

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

doamna viceprimar, președinte interimar în această ședință că îmi fac treaba și mi-am 

asumat toate răspunderile legale în fața tuturor cetățenilor din municipiul Focșani  

Ceea ce faceți dumneavoastră acum, denotă foarte clar lipsă totală de cunoaștere 

a ceea ce înseamnă proces administrativ în toate domeniile de activitate. Vă 

mulțumesc!  

De aceea, nu v-am dat atribuții și de aceea nici măcar n-ați avut bunul simț să ne 

arătați CV-ul dumneavoastră pentru a putea să știe și focșănenii că habar nu aveți ce 

înseamnă administrație. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „O să 

rămâneți uimit. Și nu pentru dumneavoastră. ...CV-ul, ci pentru focșăneni. Și pentru 

focșăneni trebuie să-mi fac treaba, cum dumneavoastră nu v-o faceți. Și nu știți Codul 

administrativ și legile după care funcționează o autoritate locală.  

Domnule Șelaru, vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc doamna președinte pentru 

cuvântul acordat. Doamnelor și domnilor consilieri, domnilor primari, din localitățile 

județului Vrancea, acest proiect se află pentru a cincea oară pe ordinea de zi, așa cum 

se poate vedea  și se poate constata, sunt tot felul de tertipuri, tot felul de povești pentru 

că.. acest proiect... nu vă mai chinuiți degeaba pentru că.. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

Șelaru, punctual, aveți ceva de spus pe marginea proiectului?” 

 Domnul consilier Aurel Șelaru: „Dar vi se pare că nu sunt punctual?” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu. 

Aduceți acuze. Spuneți despre proiect dacă aveți ceva amendamente.” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „Eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră. Așa 

că vă rog să mă lăsați. Păi dumneavoastră interveniți peste mine?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „În ce calitate?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „De 

președinte.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Interveniți atunci când este cazul, nu așa ca 

să faceți dumneavoastră... ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog să 

vă abțineți de la comentarii!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Revin la discuția pe proiect. Dragi focșăneni, 

i-ați ales pe acești domni... O să folosiți lampă și felinar pentru că nu se dorește iluminat 

modern, așa cum este în celelalte orașe din România și orașe din afară. Cine a ieșit în 

afară vede exact despre ce este vorba. Domnilor primari din județ vă chinuiți degeaba, 

vă spun eu, pentru că acest proiect, dumnealor PNL USR-PLUS nu vor vota niciodată, 

pentru că nu vor dezvoltarea Focșaniului Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

Șelaru, vă rog pentru data viitoare să puteți folosi un ton decent și să nu mai aduceți 

acuze. Vă rog din suflet pentru focșăneni!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Stimată doamnă președinte de ședință, tonul 

a fost foarte decent, așa cum se poate vedea. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: 

„Dumneavoastră, nu aveți un ton decent de obicei.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Doamna președinte, vă rog frumos să nu 

mă întrerupeți!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog, 

dacă n-aduceți injurii, nu vă întrerup.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Zîrnă, vorbesc eu. Știți că este o 

vorbă în popor? Când vulturii vorbesc, papagalii să tacă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

Nedelcu, chiar îmi cer scuze, dar un asemenea limbaj l-ați folosit de prea multe ori.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vorbește mereu peste mine.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog 

frumos! Este a nu știu a câta oară când folosiți un limbaj nedemn pentru cariera 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Așa este. Dar atâta timp cât...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Bine că 

recunoașteți. Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog frumos! Mă lăsați să vorbesc?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă 

vorbiți ce trebuie.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci domnilor consilieri, am glumit, ne-

am jignit. Tăceți din gură! V-am mai spus o dată ceva. Nu înțelege.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă adresați 

mie și eu dumnealui.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Doamna președinte, mă adresez 

dumneavoastră domnilor consilieri, colegilor mei de la PNL USR-PLUS. Domnilor 

primari, haideți totuși să votăm acest proiect,  să lăsăm orgoliile și ambițiile prostești 

pentru că nu-și au rostul. Vreau să vă atrag atenția că veți deconta  dumneavoastră, 

grupul PNL USR-PLUS, acest vot împotriva cetățenilor și împotriva dezvoltării 

orașului ... Și vă atrag atenția, că s-a mai întâmplat asta, nu o dată, de mai multe ori, vă 

atrag atenția asupra unui aspect.  

Ați spus la un moment dat, ce ne trebuie nouă spital. Și ați votat împotrivă. Acum 

vă împăunați că merge spitalul înainte, că se va face un spital. Vă rog frumos! Vă atrag 

atenția.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „N-are 

legătură spitalul cu ADI.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, tăceți din gură! V-am spus să nu mă 

întrerupeți! Deci vă atrag atenția să votați! ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Spitalul 

este pe P.N.R.R. Este cu totul altceva. Lucruri de care dumneavoastră nu știți.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu v-am atras atenția să nu mă întrerupeți!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci n-are 

legătură spitalul cu ADI, cu iluminatul public. Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Este adevărat, domnilor consilieri, stimați 

cetățeni. Este adevărat. Nu are. Eu sunt doctor. Nu are nicio treabă ce spun eu acum 

despre spital. Dar ați ales un tractorist să vă conducă. Îmi cer mii de scuze!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Vă rog frumos să vă revizuiți 

comportamentul, domnule Nedelcu!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier, trebuia să vă vedeți de Consiliul de Administrație la Spitalul Județean, să nu-

l duceți la ruină. Știți? Vă rog să vă abțineți de la comentarii! Dacă mai sunt discuții?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ce are seringa cu tractorul? Habar       n-

aveți pe ce lume vă aflați, domnișoară!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Trecem la 

vot. Supunem la vot proiectul nr. 1. Cine este pentru?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am atras atenția.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Am trecut 

la vot. Sunteți pentru sau nu? Dumneavoastră ați spus cu totul altceva.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „M-ați întrerupt.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă nu 

mai vorbiți inepții, credeți-mă cu siguranță o să vă dau voie.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Haideți totuși...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aveți 

microfonul deschis. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „L-am deschis, dacă nu mă lăsați să 

vorbesc.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă 

apăsați dumneavoastră, nu-i treaba mea.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Haideți totuși să încheiem acest capitol. Ne 

certăm de prea mult timp.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul 

consilier, am trecut la vot. Sunteți ”pentru”, ”împotrivă”, sau vă abțineți?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă spun imediat, Aveți răbdare.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Păi am 

trecut la vot. Sunt președinte. Cine se abține la acest proiect?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog frumos, haideți să votăm acest 

proiect. Deci grupul PSD este pentru dezvoltarea orașului.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier, am trecut la vot. Cine este pentru?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Suntem pentru dezvoltare.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Foarte 

bine. Cine se abține?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Să vă fie rușine!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „În online, 

doamna consilier!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru Vrancea. Suntem pentru Focșani și 

pentru Vrancea. Domnule Zîrnă, taci din gură!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

consilier Drumea!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnilor primari și dumneavoastră...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Șelaru, sunt colegi în online... 

Domnule consilier, puteți părăsi sala, vă rog! Aveți colegi în online care trebuie 

să voteze. Și nu vă mai dau voie să aveți acest comportament ca pe stadion! Scuzați-

mă! Dumneavoastră, chiar întreceți orice măsură. Vreți să chem paza să vă dea afară? 

” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „N-aveți voie.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cum adică 

n-am voie?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ N-ați înțeles. N-aveți voie.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vreți să 

ieșiți afară?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamna președinte, citiți regulamentul.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna 

consilier Drumea! Vă rog!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Iorga! Domnule consilier Nistoroiu, vă poftesc și pe dumneavoastră afară cu 

domnul Șelaru, cu domnul Nedelcu dacă doriți.” 

 Domnul consilier Aurel Șelaru: „Duceți-vă dumneavoastră singură doamna 

președinte afară.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier, înțelegeți rolul dumneavoastră aici? Nu știu. Vă întreb. Îl înțelegeți? Care 

este. Nu știu. Poate habar n-aveți de ce sunteți aici. Vorba colegului. 7 ani de acasă.  

Domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru. Bineînțeles.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier, votează colegul dumneavoastră, consilierul Iorga.  

Dragi colegi, vă rog să vă calmați! Domnule Nistoroiu, vă rog să părăsiți sala!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Am zis pentru. Mă auziți?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Votează 

colegii din online, chiar colegul dumneavoastră, domnul Iorga. Păi nu poate, că n-aude 

din cauza dumneavoastră. Domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ok. Cu 12 

voturi „abținere” a 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 și Zîrnă Cristian 

și 9 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius, 

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

Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul nr. 1 nu a fost aprobat.  

Trecem la proiectul nr. 2. Domnule Nițu, abțineți-vă de la comentarii! Suntem 

deja la proiectul nr. 2.” 

 

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

anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, și nr. 11 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 510/28.11.2017 privind aprobarea actualizării 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru 

obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 

din municipiul Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții la acest proiect? Vă rog! Da, domnule consilier Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Doamna viceprimar, aș dori să-l întreb și 

eu pe domnul Bratu, de ce s-au luat așa 2 blocuri de pe o stradă, 2 de pe alta, ș.a.m.d.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog, 

domnule director! Luați un microfon, ca să rămână și pe bandă înregistrat. Și puteți lua 

loc în față lângă doamne acolo, în primul rând.” 

Domnul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor: „Cererile de înscriere în cadrul acestui program au fost făcute de către 

asociațiile de locatari. Aceste asociații de locatari au depus cerere. Faptul că sunt 2 

blocuri de pe o stradă, unul după o stradă, sunt în urma solicitării lor. Noi nu aveam 

cum să cuplăm, să luăm o stradă întreagă. Am fi vrut să avem străzi întregi gen, bd. 
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Unirii, să-l facem cu totul de la un capăt la altul. Dar solicitarea de înscriere în program 

vine de la asociația de locatari. ” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Am înțeles. Aș mai avea o întrebare la 

dumneavoastră. În Sud, blocul după bd. București, 17 A, care a fost devastat de acel 

incendiu, nu din vina cetățenilor, de 4 ani de zile, nu a fost introdus pe această listă.” 

Domnul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor: „Așa cum v-am spus, solicitarea vine de la asociația de locatari, dar dânșii 

dacă n-au depus ...” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Au fost depuse petiții la Primăria 

Municipiului Focșani.” 

Domnul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor: „Petiția este una, solicitarea de înscriere în programul de reabilitare 

termică este altceva. Dânșii n-au depus solicitarea...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „   Dacă-mi 

dați voie? La blocurile din Sud de acolo, de unde zice colegul, învecinate cu acea 

pensiune, care a ars, iar domnul Primar la momentul respectiv i-a asigurat pe locatari 

că din fondul de rezervă, le va aloca acei bani pe fiecare familie pentru a fi reabilitat 

blocul. Lucru care nu s-a întâmplat nici astăzi.  

Da, doamna viceprimar Tătaru, vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vreau să aduc aici o completare 

colegilor mei. Blocul acela este oarecum într-un litigiu, din câte am citit. Au contractat 

un constructor privat și acel constructor a fugit cu banii și din această cauză nu au putut 

continua lucrările, iar în ceea ce privește dezbaterile cu asociațiile de proprietari, 

considerăm că ar fi trebuit să fie mult mai multe, mult mai dese și o mai bună 

coordonare pentru a fi incluse în aceste proiecte, cât mai multe blocuri.  

În ceea ce privește indicatorii tehnico-economici, dacă puteți să ne dați câteva 

detalii despre creșterea acestor valori?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Aș vrea să iau și eu cuvântul  după 

aceea. Vă rog frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „   Da. Cum 

să nu? Cu mare drag! 

Puteți să-i răspundeți doamnei viceprimar la solicitare? Mulțumim!” 

Domnul Adrian Măgdălin – șef Serviciu investiții: „Bună ziua! Așa cum știți, 

acest proiect a fost inițiat în 2017. De la data respectivă, până în prezent, piața 

materialelor de construcție a suferit o creștere simțitoare, fapt pentru care, la întocmirea 

proiectului tehnic și actualizarea valorilor estimate pentru realizarea acestor lucrări au 

rezultat niște sume superioare, mari, majorate. Fapt pentru care, noi am fost nevoiți să 

intrăm cu acest proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici. 

Mă scuzați! 

 Am alergat pe scări mai devreme.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Bine că n-

aveți emoții. Mai bine.” 

Domnul Adrian Măgdălin – șef Serviciu investiții: „Și au rezultat valorile pe 

care le-am propus în acest proiect de hotărâre pentru a fi aprobate în cadrul Consiliului 

Local.” 



32 

 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „O întrebare, dacă-mi permiteți? 

Cauzele întârzierii finalizării acestui proiect?” 

 Domnul Adrian Măgdălin – șef Serviciu investiții: „La nivelul acestui 

proiect, s-au înregistrat întârzieri, pentru că pe parcursul procedurilor de achiziție... de 

fapt, noi am derulat în cursul anului 2019-2020 în trei rânduri, proceduri de achiziție. 

Pentru partea de proiectare și execuție într-o variantă comasată, în ideea să suportăm 

termenele pentru implementare mai rapid. La aceste proceduri, nu s-au prezentat 

ofertanți, nici măcar un ofertant nu a depus o ofertă în cadrul celor trei proceduri, fapt 

pentru care am procedat la separarea celor două proceduri, proiectare de execuție.  

Am făcut procedura de proiectare, au venit ofertanți, s-au întocmit proiectele, au 

rezultat valorile acestea pe care vi le-am prezentat acum.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc!” 

Domnul Adrian Măgdălin – șef Serviciu investiții: „Cu plăcere!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă mai 

sunt și alte discuții pe marginea proiectului nr. 2? Dacă nu, îl supunem la vot.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Scuze, 

domnul Iorga! Vă rog!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Aș vrea să.... Mă auziți?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da. Vă 

auzim.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Aș vrea să vă asigur că din 2017 s-

au purtat discuții și a dat un proces complex de informare a cetățenilor cu fiecare 

asociație de locatari și proprietari în parte și vreau să vă spun că există... acest fapt.... 

Domnul Primar știe. Împreună cu dumnealui am fost la fiecare asociație , s-au purtat 

discuții intense în fiecare colț al orașului și-n fiecare cartier. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog, 

domnule Primar!” 

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

mulțumesc! Așa cum a spus și domnul consilier Iorga, vreau să vă aduc la cunoștință 

faptul că, inițial noi, am avut posibilitatea să depunem, pentru că pe  această axă 3-1, 

au fost alocate sume fixe pe fiecare minicipiu în parte.  

Posibilitatea de a depune cereri de finanțare era pentru minim un lot de maxim 

10 blocuri. Am avut la un moment dat, am făcut diverse întâlniri în perioada 2017, 

chiar la începutul anului 2017 cu toate asociațiile de proprietari , am avut foarte multe 

cereri depuse, am selectat 20 de cereri în 2 loturi. 

Din păcate, în urma, deci acele cereri au fost luate în calcul, s-au făcut 

documentațiile necesare pentru 2 loturi a câte 10 blocuri. 

Din păcate, în urma unor discuții, nu mai vreau să fac acum comentarii, ce tipuri 

de discuții au fost și cum au fost. Din păcate, din cele 20 de blocuri am avut surpriza 

ca dintr-un lot să se retragă un bloc, iar dintr-un  alt lot să se retragă 4 blocuri.  

De aceea,  în acest moment,  în loc să avem proiect pentru 20 de blocuri, avem 

proiect doar pentru 15 blocuri. 

Vreau să vă spun că, deja suntem în analiză și în pregătire pentru încă un lot de 

10 locuri pentru că, ulterior încheierii acestei perioade de depunere a cererilor de 

finanțare, din axa respectivă nu s-au cheltuit toți banii, pentru că alte municipii 

reședință de județ n-au depus deloc nicio cerere și banii rămași la nivelul Agenției de 



33 

 

Dezvoltare Regională S-E Brăila au fost din nou repuși în discuție. Noi ne-am 

mobilizat, pentru că avem acele cereri în rezervă și am mai constituit încă un lot de 10 

blocuri, care în acest moment sunt în fază de analiză și chiar urmează să semnăm 

contractul de finanțare pentru încă un lot de 10 blocuri.  

Ceea ce v-au spus colegii mei, a fost perfect adevărat. În 2017, când s-a elaborat 

prima dată documentația, erau anumite prețuri pe piața materialelor de construcții și pe 

piața forței de muncă din domeniul construcțiilor. Ulterior, a apărut Legea 153 prin 

care s-a impus ca venit minim, salariul minim în domeniul construcțiilor de 3,00 mii 

lei net, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a tuturor costurilor de producție în ceea 

ce înseamnă aceste lucrări. A trebuit să reactualizăm, pentru că, așa cum v-au spus 

colegii mei, de 3 ori au fost scoase la licitație aceste servicii de proiectare și execuție 

de lucrări. Nu s-a prezentat nimeni. Am defalcat serviciile de proiectare față de 

serviciile de execuție de lucrări de construcție. Am avut șansa să avem un câștigător la 

ceea ce înseamnă proiectare. Am făcut proiectul tehnic. În urma proiectului tehnic și a 

actualizării indicatorilor tehnico-economici, conform prețurilor actuale de piață și 

acum suntem într-un mare risc, pentru că, vreau să spun că,  de la începutul anului, 

piața materialelor de construcții și vă dau un singur exemplu și puteți să-l verificați. 

 Polistirenul, care se utilizează la izolarea fațadelor a avut o creștere de preț de 

cel puțin 80%,  ca să nu mai spun și de celelalte materiale aferente adeziv, plase ș.a.m.d. 

De aceea, a trebuit să revenim și să actualizăm acești indicatori pentru a avea 

totuși ofertanți, în situația în care veți fi de acord cu acești indicatori     tehnico-

economici și vom scoate la licitație aceste lucrări, pentru că acești cetățeni așteaptă de 

foarte mult timp. Ei și-au exprimat acordul să intre în acest program. 

Primăria deja a făcut cheltuieli cu privire la elaborarea documentațiilor de studii 

de fezabilitate, documentații tehnico-economice, proiectare ș.a.m.d., și în acest 

moment, dacă noi nu vom duce până la capăt această inițiativă, vom avea de suferit cu 

toții, dar cel mai mult vor avea de suferit locatarii acestor blocuri. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cetățenii 

întreabă domnule Primar, când este gata această reabilitare, pentru că exact cum ați 

spus, din 2017, au trecut aproape 4 ani până acum. ” 

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

răspunde. Dacă se aprobă documentația în acest moment, în cel mai scurt timp...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ce 

înseamnă cel mai scurt timp? Dumnealor vor să știe concret, că s-au săturat de 4 ani să 

aștepte.”  

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

semnează Hotărârea de Consiliu Local și avem și aviz de legalitate din partea Instituției 

Prefectului, elaborăm caietul de sarcini și scoatem la licitație. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și mai 

durează 2 ani sau 3.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Elaborarea caietului de sarcini se face în maxim 2-3 săptămâni. Deci asta ar însemna 

până la sfârșitul lunii iunie, să ridicăm în SICAP această cerere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Când sunt 

gata? Întrebarea este. Când sunt gata?  Spuneți care este procedura pe care Primăria 

este normal s-o demareze. Totul. Când va fi gata.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Licitația 

durează 90 de zile teoretic, dar practic depinde de cât de mulți antreprenori se înscriu 

în licitație și cât de repede vor răspunde tuturor solicitărilor.  

O licitație poate să dureze și 6 luni de zile în anumite situații și nu depinde de 

noi.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ajungem 

la finalul anului 2024 și este posibil nici atunci dumnealor să n-aibă aceste blocuri 

reabilitate. ” 

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

estimez.... bănuiesc că, dacă anul acesta vom demara procedura de licitație, în 

primăvara anului viitor, dacă avem semnat contractul de execuție, să intrăm în 

execuție.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă mai 

sunt și alte discuții pe marginea proiectului? Vă rog, domnule consilier!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „O întrebare. Dacă să presupunem că, 

primăvara anului viitor se pot începe lucrările, domnule Primar, puteți să-mi 

răspundeți? Stați așa să fie atent, domnul Primar.  

Domnule Primar, puteți să-mi răspundeți? Dacă antreprenorii care vor câștiga 

licitațiile acestea în primăvara anului viitor, sunt tot la cheremul și la mofturile PNL-

ului sau pot începe lucrările? ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci, dacă 

păstrați o atitudine corectă, frumoasă și elegantă...”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am zis ceva rău? Am întrebat dacă sunt tot 

la cheremul dumneavoastră. Asta întreb și vă rog să răspundeți.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier, dumneavoastră ar trebui să aveți poziții punctuale pe marginea proiectelor, 

lucru pe care nu-l faceți încă din mandatul trecut. Așadar, sunteți pe banii focșănenilor 

aici și vă rog frumos să aveți un limbaj decent.  

Da, domnule Primar. Dacă vreți să răspundeți, dar nu cu injurii pentru că.. Vă 

răspundea domnul Primar acum.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Poftiți, domnule Primar, vă permit eu să 

vorbiți.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Eu îi 

permit domnului Primar, așa că, vă rog. 

Nu sunteți președinte de ședință dumneavoastră. Când o să fiți, cu drag. Vă rog, 

domnule Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „ 

„Mulțumesc! Termenul de execuție al acestor lucrări conform caietului de sarcini, este 

de 8 luni de zile, de la momentul emiterii ordinului de începere, dar sunt situații în care, 

dacă este un constructor bun, acesta poate să execute și într-un termen mult mai scurt. 

Depinde de modalitatea de organizare a acelui constructor. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Așadar, 

dacă nu mai sunt discuții, supunem proiectul nr. 2 la vot. Cine este pentru?  

În online, doamna consilier Drumea.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna președinte, dacă-mi permiteți? Sunt 

”pentru”, dar sunt în mașină și vreau să fac precizarea că, este posibil să trec prin zone 

fără semnal și-mi cer scuze  dacă cumva nu ne mai auzim, dar să știți că nu este din 

vina mea. Mulțumesc! Deci ”pentru”.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă 

mulțumesc și eu! Domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru. Bineînțeles.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Gongu!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „M-ați auzit?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, vă rog 

acum.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ok. 

Mulțumesc! Așadar, proiectul a fost aprobat cu un număr de 21 de voturi ”pentru” 

devenind hotărârea nr. 102 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

462/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

Documentație Avizare Lucrări de Intervenție pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Reabilitare și modernizare bloc situat în str. Măgura nr. 123” 

municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă aveți  

discuții, dragi colegi pe marginea acestui  proiect? Eu aș avea doar o simplă întrebare. 

Dacă nimeni nu ia cuvântul, grupul consilierilor PNL USR-PLUS, oricum o să voteze 

”pentru” acest proiect, în schimb, întrebarea noastră este următoarea: 

Există o Hotărâre a Consiliului Local nr. 122/2019, care alocă niște bani din 

bugetul local și nu sunt puțini bănuți acești niște bani , însemnând 724,403.87 lei pentru 

o suprafață totală de 1641,30 mp., durată estimată de realizare a proiectului tehnic era 

de o lună, durata estimată pentru execuția lucrărilor de construire 4 luni.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Este o hotărâre de 

consiliu local din luna martie anului 2019 iar contractul de lucrări din anul 2019 

încheiat pentru acea lucrare din Măgura este încheiat în toamnă. Așadar aș vrea să-mi 

răspundă și mie cineva pentru ce s-a mai alocat bani din bugetul local pentru acest bloc 

înaintea încheierii acestui contract, dacă poate să-mi răspundă cineva de la investiții, 

achiziții, avem departamentele de resort. Vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Vorbim 

de două lucruri diferite. Avem odată proiectul privind reabilitarea și modernizarea 

blocului aflat în strada Măgura 123, care este astăzi în discuție în baza acestui proiect 
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de hotărâre, iar hotărârea la care faceți dumneavoastră referire... s-au aprobat prin 

hotărârea 127 din 18 martie 2019 indicatorii tehnico-economici pentru sistematizarea 

verticală și rețele exterioare pentru curtea aferentă blocului situat în strada Măgura 123, 

adică, vorbim despre...și aici avem o prezentare detaliată: împrejmuire, amenajare 

curte interioară, rețele exterioare, branșamente instalație electrice, branșamete 

alimentare cu apă și canalizare, studii topogeo si asistență. Deci, cu alte cuvinte avem 

așa: împrejmuire 171,35 metri liniari, racord la canalizare 70 de metri liniari, racord la 

apă 60 de metri liniari, rețea de iluminat pe stâlpi, parcări interioare 212, 50 metri 

pătrați, curte interioară 768 de metri pătrați, alee acces 10,71 de metri pătrați, loc de 

joacă 50,41 metri pătrați, spațiu verde 410,30 metri pătrați. Deci sunt lucrări aferente 

sistematizării verticale a curții acestui bloc. Nu au legătură acești indicatori tehnico-

economici cu reabilitarea efectivă a clădirii blocului respectiv.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Ok și atunci o să vă 

rugăm la fel de mult cum am făcut-o și data trecută și nici până în momentul de față nu 

ne-ați dat curs acestei solicitări, că acest contract încheiat pentru reabilitarea blocului 

Măgura, cât și devizele de lucrări, să ni le puneți la dispoziție, pentru că eu nu..orice 

consilier nu-și poate da seama și vrem să fie acea transparență de care tocmai vorbeam. 

Mai mult decât atât, tot pentru transparentizarea lucrărilor din orașul Focșani, grupul 

PNL – USR Plus solicită cheia blocului Măgura din numărul 123 pentru a vedea într-

adevăr că subsolul este cum s-a mai spus cu infiltrații sau că nu este gata. Așadar o să 

avem nevoie de cheie și în momentul..chiar ziua de mâine poate fi una din zile care 

puteți să ne-o dați să mergem și noi să vedem, lucru pe care l-au cerut și locatarii în 

mai multe rânduri și pe care nu le-ați dat-o. Vă rog!”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Trebuie 

să vă aduc la cunoștință un alt aspect. În momentul în care o lucrare se desfășoară în 

baza unui contract de prestări servicii, reparații, construcții și așa mai departe, 

amplasamentul este predat constructorului..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ foarte bine.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „dați-mi 

voie, până la recepția finală a lucrărilor constructorul deține cheia de intrare și de ieșire 

din acel bloc, nu Primăria municipiului Focșani...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ tocmai, tocmai, 

dumneavoastră...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: 

„constructorul respectiv vă poate oricând, dacă îi solicită, și vă poate pune oricând la 

dispoziție și chiar după ședință, având în vedere că astăzi a fost o zi ploioasă și au căzut 

precipitații însemnate, haideți să mergem împreună să vedem subsolul acestui bloc, să 

vedem dacă sunt sau nu sunt infiltrații. Eu personal mă ofer după această ședință să 

mergem împreună cu toți consilierii locali acolo și să intrăm în subsol. Solicităm 

constructorului să vină să ne deschidă, eu personal și nimeni din primărie în acest 

moment nu are cheia nici de la intrarea măcar în curte, pentru că bunurile respective 

nefiind predate Primăriei sunt în proprietatea constructorului, el răspunde de paza și 

integritatea acestor bunuri inclusiv a blocului respectiv.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ nu este în proprietatea 

nimănui, proprietar este municipiul Focșani, domnule primar, sunteți primar? da?” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ nu, este 

în proprietatea Primăriei municipiului Focșani dar dat în administrarea constructorului 

respectiv.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ așa, asta este altceva, 

deci nu este proprietatea constructorului, că așa ați afirmat puțin mai devreme, de aceea 

v-am făcut atent.” 

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

spus cheia și bunurile pe care el le-a montat, deocamdată sunt în proprietatea lui până 

a ni le preda nouă, nu terenul și blocul.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ ok, dumneavostră..” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „eu 

vorbesc de bunurile respective, vorbesc de locul de joacă, vorbesc de pavele, vorbesc 

de împrejmuire, vorbesc de orice, sunt ale dumnealor până în momentul în care facem 

procesul verbal de predare – primire, procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, 

toate aceste materiale de construcție sunt în proprietatea constructorului.”    

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ și când o să faceți 

aceste recepții a lucrărilor?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ se vor 

finaliza lucrările în momentul în care se vor plăti toate taxele la inspectoratul se stat în 

construcții și la toate celelalte instituții abilitate, când vom avea toată documentația 

abia atunci comisia de recepție a lucrărilor se va putea întruni, se va merge pe teren, se 

va verifica stadiul execuției lucrărilor și se va face comparație cu ceea ce s-a cerut prin 

caietul de sarcini și prin contractul de lucrări, dacă corespunde cu ceea ce s-a solicitat 

abia atunci se semnează procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În acel 

moment amplasamentul va fi preluat de către Primăria municipiului Focșani și în acel 

moment serviciul de investiții va transmite finalizarea lucrărilor către serviciul 

patrimoniu, iar serviciul patrimoniu vă va pune dumneavoastră, comisiei de repartizare 

a locuințelor sociale numărul de locuințe disponibile pentru a le repartiza conform 

regulamentului de repartizare a locuințelor sociale. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ așadar să înțeleg cum 

le-ați transmis celor care..focșănenilor care au contracte deja încheiate acolo că abia la 

vară se vor muta în blocul Măgura, să înțeleg că așa se va întâmpla? Pentru că spuneți 

că încă  este de durată? Dumneavostră ați afirmat un pic mai devreme lucrul acesta. 

Pentru dumnealor întreb..” 

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

am spus că la vară, am spus la terminarea lucrărilor, am dat un termen estimativ.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ și nu știți un ..” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ nu știam 

când se va vota acest proiect în consiliul local.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ nu, nu, nu, lucrările se 

pot face..da? domnule primar ca și în cazul, haideți să nu divagăm.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ nu se pot 

face până nu se aprobă acești indicatori..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ ca și în cazul străzilor 

din oraș, știți foarte bine și ar fi bine să nu reluăm discuția că deja lumea a înțeles. Vă 

rog doamna viceprimar Tătaru!” 
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Doamna consilier Tătaru Alexandra: „ Mulțumesc doamna președinte! Ideea 

de a merge pe teren împreună cu domnul primar este bună și l-aș ruga să o facă de 

fiecare dată, de câte ori consideră că este necesar și are nevoie de votul nostru. Este o 

idee mult mai constructivă, mult mai benefică în folosul cetățenilor și nu cea de a pune 

la zid consilierii, de care chiar are nevoie. Mulțumesc!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ oricând 

sunt disponibil doar pentru discuții constructive, mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ așadar..domnule Nițu 

nu v-ați înscris la cuvânt, vă rog domnule Nedelcu! Colegul dumneavoastră s-a 

înscris.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Da, lăsați, nu-i nici un fel de problemă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „să stiți că vă atrag atenția, nu cu răutate 

Doamne ferește, ori de câte ori doriți să vedeți un șantier în lucru să știți că sunt și 

riscuri acolo, da? deci în momentul în care..”  

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „ păi de aceea domnule consilier..” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „apropo de cheie, să-mi dați cheia, eu vă dau 

cheia, dau un exemplu, dar nu-mi pot asuma eu..” 

 Doamna consilier Tătaru Alexandra: „ tocmai din această cauză solicit să 

mergem însoțiți de domnul primar să ne asumăm împreună aceste riscuri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „e corect, dar aveți în vedere că sunt 

unele..adică să nu începeți să cereți niște lucruri de astea doar că așa vreți și la un 

moment dat să vă treziți că nu puteți urca într-un bloc că vă puteți accidenta” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „ nu domnule, eu prefer să fie martor și 

de o parte și de cealaltă, nu să meargă domnul primar să se fălească singur și cu suita 

dumnealui doar ca să facă un exercițiu de imagine și pe noi să ne lase undeva la...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „nu, să stiți că primarul nu are nevoie, nu, 

ascultați-mă puțin, primarul nu are nevoie să se fălească.”  

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „ aa absolut..  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „alții da, dar primarul nu, credeți-mă pe 

cuvânt. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ domnule Nedelcu, vă 

rog, vă rog!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „pe bani publici, 125 de mii de lei pe 

an, nu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ draga mea, nu știu ce vrei să spui cu 125 

de mii de lei pe an.” 

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

haideți să trecem la vot.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ nu te-am întrebat eu nimic despre treaba 

asta.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ discuțile acestea le 

puteți avea în privat dacă doriți. Așadar, haideți să trecem la vot. Pentru proiectul 

numărul 3 cine este ”pentru”? domnule Nistoroiu dacă sunteți aici, mulțumesc!” În 

online doamna consilier Drumea? 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ domnule consilier 

Bîrsan?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ Doamnă nu știu dacă mă auziți, eu vă aud 

sacadat, întrerupt, dacă propuneți sau dacă ați spus ceva de vot să știți că sunt pentru, 

nu vă aud bine dar dacă, repet, dacă ați pus proiectul la vot, l-ați pus pentru vot, să știți 

că sunt pentru, mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, la proiectul 

numărul 3 ați votat pentru. Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Sunt pentru.” 

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

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar cu unanimitate 

proiectul numărul 3 a fost aprobat”, devenind hotărârea nr. 103 

 

Se prezintă punctul  4 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 21168/26.02.2021 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare 

PUZ pentru spații comerciale și locuințe S+P+3E+4R” – Focșani, str. Cezar 

Bolliac nr. 21, număr cadastral 61547, pe terenul în suprafață de 640 mp 

(suprafață măsurată 665 mp); Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt discuții, vă 

rog! Da, vă rog domnule consilier Șelaru! 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Mulțumesc doamna președintă, stiți că eu nu 

sunt în comisia de urbanism, voiam sa vă întreb cine e beneficiarul, cine e în spatele 

acestei afaceri imobiliare? Dacă cei din.. președintele de la urbanism de la comisie sau 

altcineva să-mi spună..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ați studiat? ați fost pe 

teren la comisia de urbanism? V-ați interesat?”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „v-am spus că nu fac parte, nu ați înțeles? 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „păi și la comisie, 

înainte de ședință, dacă poate cineva de la urbanism...” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „păi v-am spus că nu fac parte din comisie, 

cum să fiu prezent” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „îl avem pe domnul 

arhitect șef care vă poate răspunde în sală, cred că e cel mai în măsură dumnealui să 

vă răspundă.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „sau președintele comisiei de urbanism” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „președintele nu are 

legătură cu...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Să înțeleg că întrebați cine este 

dezvoltatorul, nu?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „dar dumneavoastră în ce calitate vorbiți? 

Vorbeam cu doamna președinte” 

  Domnul consilier Dumitru Victor: „în calitate de membru în comisia de 

urbanism” 
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Domnul consilier Șelaru Aurel: „doamna președintă, vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „dar să clarificăm...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Șelaru, este 

domnul arhitect aici care este singurul în măsură...”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „eu cu dumneavoastră vorbeam” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „cu mine? Dar nu aveți 

aceleași documente la mapă pe care le am și eu?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „v-am întrebat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „păi n-am de unde să 

știu, ce aveți dumneavoastră la mapă am și eu, domnule consilier, da?  Dacă citiți cu 

atenție o să vedeți că avem aceleași documente împreună la mapă”.  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „aștept răspunsul. Mulțumesc doamna 

președinte.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule arhitect, vă 

rog! Domnule Nistoroiu vă rog să vă potoliți că sunteți așa foarte agitat astăzi. Vă rog 

să-l lămuriți, dacă puteți, pe domnul consilier.” 

Domnul arhitect șef - Păduraru Coban George: „ Bună ziua! Răspunsul la 

întrebarea domnului Șelaru este: dezvoltatorul este S.C. MARYIZALUK EDIL S.R.L. 

reprezentant Lazăr Cristinel.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „împuternicit sau ce, cum? 

Domnul arhitect șef - Păduraru Coban George: „ nu pot să vă spun mai mult 

de atâta, citesc..este un cetățean al municipiului Focșani.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ dacă îmi 

permiteți.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog, domnule 

Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ aici este 

vorba despre un plan urbanistic zonal ce a primit aprobarea și avizul în cadrul comisiei 

tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului. Este vorba despre construirea așa cum 

se spune în proiect a unui bloc de locuințe, spații comerciale la subsol, parter, 3 etaje 

și 4 retras, acest plan  urbanistic zonal a fost discutat, a fost repus de vreo câteva ori, 

au fost chiar și discuții din partea  unor vecini, vecinii respectivi până la urmă s-au 

convins. Dezvoltatorul imobiliar a obținut toate avizele legale necesare pentru a putea 

să obțină aprobarea în cadrul comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului și 

vreau să vă spun pentru informarea dumneavoastră, consider fără nici o altă implicare 

de nici un fel de chestiune, că vine să completeze un fronton stradal care apare știrbit. 

Dacă dumneavostră n-ați fost pe teren în zona respectivă ar fi bine să vă faceți un 

exercițiu de imagine, nu știu dacă domnul arhitect, domnul arhitect are pregătit în acest 

moment planșa să vă prezinte dar este anexată la ..nu știu dacă este anexată planșa de 

detaliu a frontonului acelei străzi. Este o înșiruire de blocuri și la un moment dat e o 

lipsă în acel fronton stradal .” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „doamna președinte?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ domnule 

consilier dați-mi voie puțin și pe urmă..da și consider că această dezvoltare imobiliară 

indiferent cine, cum și în ce fel este în spatele ei, nu mă interesează, repet, n-am nici 
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un fel de parti pris cu nimeni, dar trebuie să înțelegem un singur lucru, în momentul în 

care dezvoltăm o anumită zonă și aici ar trebui să discutăm cu dumneavostră și ar trebui 

să analizăm împreună cu serviciul de urbanism, dacă tot veni vorba despre acest PUZ 

îmi permit o paranteză mai mare dacă îmi dați voie. Ar trebui să discutăm foarte clar 

pe zonele ce urmează să se dezvolte mai ales că suntem acum în faza de elaborare a 

planului urbanistic general. Pe zonele de dezvoltare urbană, mai ales acolo în 

extravilan unde nu este construit absolut nimic, ar trebui să stabilim aici, cu 

dumneavoastră împreună o modalitate de dezvoltare urbană care să fie plăcută din 

punct de vedere arhitectural și să respecte toate cerințele de retrageri așa cum am văzut 

în statele civilizate chiar și în orașe mari din țară, acolo unde se dezvoltă cartiere noi, 

domnule să fie unul, maxim trei tipuri de case, nu fiecare să-și construiască după bunul 

plac, cum dorește, cu coloraturi diferite, cu amplasări diferite ale clădirilor. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnul Primar această 

discuție am avut-o în comisia tehnică de amenajare a teritorului la care nu prea ați fost 

așa de acord”  

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

vreau să le-o aduc la cunoștință..ba am fost” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ văd că acuma spuneți 

față de focșăneni niște lucruri pe care nu le-ați spus în acea comisie și dacă îmi dați 

voie, să vorbească și domnul Costea și doamna viceprimar Tătaru.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ ...fac o 

paranteză mai amplă, pentru a aduce la cunoștință ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ știm foarte bine ce s-

a discutat acolo așa că haideți..” 

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

dumneavoastră ați fost prezentă dar ceilalți colegi ai dumneavoastră n-au fost prezenți 

și de aceea spun că ar fi bine, vă propun ca temă de dezbatere și cu asta am încheiat, 

ca temă de dezbatere o hotărâre de consiliu local prin care se aprobă un regulament 

privind modalitatea de dezvoltare a cartierelor noi din municipiul Focșani. Mulțumesc! 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ nu, propun o dezbatere 

domnule Primar, dacă îmi dați voie, cu toți decidenții ce au legătură și abia după aceea 

făcut un regulament. Întâi dezbătut cu dumnealor, cu cei care fac parte din această 

comisie nu veniți..supun consiliului local un regulament, așa..nu!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „ am spus 

dezbatere, domnișoară.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ păi cu factorii 

decidenți. Da, domnule consilier Costea, vă rog!” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „am rămas surprins și sunt perfect de acord cu 

domnul Primar, dar încă o dată repet, surprins, de faptul că domnul arhitect șef nu a 

reacționat atunci când au venit cei cu ”măsele”, cum au fost numiți, cu viluțele, cu 

același proiectant care a construit blocuri între blocuri, viluțe între blocuri și în 

continuare construiește anapoda. Este imperios necesar această comisie care să aprobe 

sistematizarea. Mă așteptam ca în comisia aia CTUAT domnul arhitect șef să fie vocal, 

să se certe cu proiectantul x, cu proiectantul y, care venea cu niște propuneri aberante, 

nu, cică mai supunem o dată la vot, mai coborâm un metru din înălțime, ne mai 

depărtăm de gard și chiar dacă se dărâmă biserica trebuie să aprobăm că-i proprietate 
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privată. Am rămas, cum să vă spun, fără cuvinte, aseară întâmplător am fost pe Cezar 

Bolliac, sunt perfect de acord cu domnul Primar, se încadrează în zonă din toate 

punctele de vedere, nu există nici o problemă, deci mi-am făcut treaba domnule Primar. 

Vă mulțumesc!” 

   Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog doamna 

viceprimar.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „da, și echipa USR Plus a fost în teren 

chiar și astăzi și săptămâna trecută. Eu personal chiar dacă fac parte din comisia de 

urbanism și de amenajare a teritoriului voi sprijini și dacă nu făceam parte, spuneam, 

voi sprijini întotdeauna aceste reglementări și voi colabora întotdeauna cu domnul 

arhitect șef, astfel încât să armonizăm oarecum acel regulament și să nu mai fie nevoie 

să votăm de fiecare dată PUZ-uri și de asemenea abia aștept să se voteze acel PUG să 

se termine o dată acel PUG pentru că nimeni să nu se mai abată de la regulament. Și 

bineînțeles inventariem, așa cum am discutat în comisia de zilele trecute, să 

inventariem toate spațiile verzi iar cetățenii care consideră că pot investi în 

achiziționarea acestor spații și să le păstreze la forma aceasta verde și să facă parcuri 

și păduri urbane și tot ceea ce este necesar pentru oraș ar fi o idee, dar eu na, consider 

că totuși proprietatea privată, în proprietatea privată nu putem interveni și fiecare ar 

dori să câștige cât mai mult. Într-adevăr acel spațiu..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ domnilor consilieri vă 

rog să faceți liniște.”  

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „potrivit indicatorilor prezentați atât în 

comisie, cât și în proiectul de hotărâre respectă reglementările urbanistice, deci nu văd 

absolut deloc de ce ne-am opune. Sperăm totuși pe viitor să crească spațiul verde în 

oraș și nu blocurile de sticlă. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, domnule consilier, 

vă rog!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ țin să-l contrazic puțin pe domnul consilier 

Costea. Am aici în față un document care atestă că sunt mulți proprietari care au case 

și nu știu dacă se încadrează chiar în zonă, dar acei locatari nu-și doresc un bloc atât 

de mare, mai ales că acolo este o zonă de parter plus un etaj și dacă dumneavoastră 

spuneți că e în regulă așa, n-aveți decât să votați în consecință. Eu personal, cel puțin, 

mă abțin, datorită faptului că nu m-ați convins, da? atâta timp cât sunt oameni acolo 

care spun că nu-și doresc ...”   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ domnule consilier, 

inițiator este Primarul municipiului, dumnealui trebuia să vă convingă.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ nu contează.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ nu altcineva.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ deci nu m-ați convins prin acest laudațio 

că această construcție este benefică pentru cetățenii din zonă. Mulțumesc! 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Deci nu grupul PNL-

USR Plus trebuie să vă convingă de ceva. Dumneavoastră trebuie să fiți convins că 

aveți mapa la studiu și dacă nu sunteți convins în urma votului ..da, ok, vă rog doamna 

viceprimar!”   

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „completez despre proiectul în sine și 

despre ce spunea domnul Nedelcu, consilier Nedelcu, acele case despre care vorbiți se 



43 

 

află pe altă stradă, nu pe strada Cezar Bolliac, da? Ei au parte și de soare și de absolut 

tot ce este necesar iar blocul de vis-a-vis este P+4, cel de lângă este P+6, deci pentru 

acela v-ați dat votul în mandatul trecut, dar..păi, lăsați, și apropo ca să fac o paranteză 

mai țineți studiu de umbrire? Mai țineți minte în mandatul trecut când ați dat avizul de 

oportunitate, unuia, unui dezvoltator, unui dezvoltator imobiliar care vroia să vă treacă 

un bloc lângă fostul tribunal monument istoric...despre ce vorbim?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dragi colegi, vă rog 

frumos! Domnule Nistoroiu se pare că nu aveți puterea să vorbiți numai la microfon, 

cereți cuvântul și vi-l dau cu mare drag, doar înscrieți-vă la cuvânt, doar să vorbiți pe 

sub masca aceea, să faceți circ și să aruncați acuze colegilor nu este o soluție. Așadar, 

așadar, vă aduc la cunoștință că sunt președinte, dumneavoastră dacă vreți să vorbiți 

puteți să vă înscrieți cu mare drag, nu v-a obstrucționat nimeni dreptul la cuvânt. Vă 

rog domnule consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ haideți că nu vreau să-l scuz pe colegul 

meu Nistoroiu, știți de ce se aprinde așa, pentru că ori de câte ori am adus argumente 

din mandatul trecut niciodată nu v-a convenit, dar eu să știți că sunt de acord cu 

dumneavoastră puteți să-mi spuneți, dar vă rog să acceptați când eu o să vă atrag 

atenția, în mandatul trecut, da? Să nu mă mai întrerupeți, să nu-mi mai tăiați microfonul 

și să așteptați, să ascultați, să vedeți ce am eu de spus, bine? Eu.. pe mine nu mă 

deranjează mandatul trecut, eu sunt mândru de el dar dacă dumneavoastră credeți că 

eu am greșit e posibil, mea culpa.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Nedelcu, la 

proiect dacă mai aveți ceva? E păcat că sunteți mândru de un mandat în care din păcate 

nu s-a realizat mare lucru. Da, doamna viceprimar!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „ numai puțin, ne vom întâlni în 

următorul mandat fie în consiliul local, fie în parlament, cum să nu, abia aștept să ne 

mai întâlnim și în mandatul viitor și să-mi atrageți atenția despre ce am făcut în 

mandatul actual.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ o să ne întâlnim cu siguranță” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Să trecem la vot, da 

vă rog! Dacă nu mai sunt discuții, domnule Nițu, haideți vă rog frumos, spuneți ce aveți 

de spus.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Deci mi se pare mie așa, stând și uitându-mă la 

dumneavoastră, că se pare că vreți să fie aleși pe viață, așa cred eu” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dar vor fi. 

Dumneavoastră ați spus că sunteți, domnul consilier, tocmai dumneavoastră ați spus 

că sunteți de-o viață în consiliul local, de ce n-ar fi și alții, că dumneavoastră 30 de ani 

nu știu ce s-a realizat în municipiul Focșani.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „pentru că dumnealui chiar a făcut numai 

lucruri bune, de aia a fost ales de cetățeni.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ haideți să trecem la 

vot, la proiectul numărul 4. Cine este „pentru”? Cine se „abține”? în online, vă rog! 

Doamna consilier Drumea?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru”. 

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

Bîrsan? Domnule consilier Iorga?” 
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Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ ok și vă rog doamna 

secretar să...domnule Nedelcu vă rog să vă potoliți! Doamna secretar vă rog să 

consemnați că domnul consilier Gongu nu mai este în online, deci nu mai participă la 

ședință.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„nu a participat la vot nici domnul Bîrsan, da?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da și domnul Bîrsan 

nu știu dacă mai este...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„nu a participat la vot.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ nu domnul 

Bîrsan..domnul Gongu și domnul Bîrsan dacă ne aude..” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „dar mai insistați la dumnealor poate răspund” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dar n-aveți 

dumneavoastră grijă că sunt eu aici, da? Mulțumesc!”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „doar v-am ...așa..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ ok, așadar din 20 de 

consilieri care au participat..” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „nu mai insistați?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ nu! Din 20 de 

consilieri rămași..” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „nu mai insistați?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ domnule Șelaru vă rog 

să vă calmați, aveți o problemă? Luați o gură de apă.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „dar probabil că are o problemă, hai să mai 

insistăm puțin poate vrea să voteze și domnul Bîrsan, de ce nu vrea să voteze, nu are 

semnal?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ dumneavoastră aveți 

o problemă? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „nu! Ferească Dumnezeu!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ vă rog să vă abțineți, 

am trecut la vot..”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „dar dumneavoastră ca președinte de ședință 

ar trebui să mai așteptați puțin că sunt consilieri care...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ domnule consilier vă 

rog frumos să vă calmați, eu conduc ședința. Așadar stați, terminăm procedura de vot, 

da? domnul Gongu, asta îi spuneam doamnei secretar, să consemneze că a ieșit din 

online, există o neparticipare la vot a domnului Bîrsan și din 19 consilieri, 11 au votat 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian și 8 „abțineri” a doamnelor 

și domnilor consilieri Iorga Marius, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel.ok, 

proiectul a fost aprobat”, devenind hotărârea nr. 104 

„Așadar să trecem la proiectul numărul 5” 
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Se prezintă punctul  5 de pe  ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 23938/05.03.2021 

privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare 

PUZ construire locuințe colective P+2E” – Focșani, str. Rovine nr. 26, număr 

cadastral 60794, pe terenul în suprafață de 2949 mp;    Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Discuții? 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar, dacă sunt 

discuții? Vă rog, domnule consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „vreau să știu și eu cine este dezvoltatorul 

pentru acest proiect. Ia să vedem, vă abțineți și la ăsta.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnul arhitect dacă 

puteți să...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „nu sunteți pentru dezvoltarea 

Focșaniului?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „nu, eu nu sunt pentru manevrele pe care le 

faceți dumneavoastră.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule, domnule 

consilier” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „dar exemplificați domnule consilier, vă 

rog frumos” 

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

Nedelcu mai sunteți și liderul de grup, haideți.. al PSD” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ să stiți că eu chiar sunt curios cine este 

dezvoltatorul acesta, nu mă deranjează, stați liniștit” 

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

aceste informații ...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „spuneți lucrurilor pe nume dacă știți 

ceva...aveți tăria să afirmați” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ nu mă deranjează, nu domnule, auziți, 

haideți să vă citesc, numai puțin, proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului 

informării, eu vreau sa fiu informat..spuneți-mi și mie, spuneți-mi la proiectul 5 cine 

este, raportul informării, informați-mă.” 

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

întrebați pe domnul arhitect încă o dată, este aici prezent, ce vă oprește să o faceți” 

Domnul arhitect șef - Păduraru Coban George: „ pot să spun?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog!” 

Domnul arhitect șef - Păduraru Coban George: „ firma S.C. ALUGARIUS 

S.R.L., ALUGARIUS așa se cheamă, prin doamna Călugăroiu Iustina. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, deci curiozitățile 

celor care vor, pot intra pe site-ul ANAF știm foarte bine, puteți căuta fiecare.. așadar 

haideți dacă nu mai sunt discuții să trecem la vot. Cine este pentru proiectul numărul 

5? Da, domnul Șelaru a votat, vă rog să consemnați, a votat „pentru”. Doamna consilier 

Drumea? Doamna consilier Drumea, vă rog! Domnul consilier Bîrsan?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc! domnule 

consilier Bîrsan? Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „mă auziți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, vă auzim, suntem 

la proiectul numărul” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „da, sunt pentru. La proiectul 

anterior nu m-ați auzit, sau nu m-ați întrebat, nu mai știu că s-a întrerupt la un moment 

dat” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „ de asta vă rugasem să insistați doamna 

președinte, iar am avut dreptate” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ așadar, dacă îmi dați 

voie cu 12 voturi „pentru”, o neparticipare la vot , da? pentru că domnul Șelaru a votat 

„pentru” să menționați” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ stați așa puțin că și noi am votat „pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ ați votat.. ați zis că vă 

abțineți” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „ au votat după mine „pentru” ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ nu ați spus cine este „pentru” cine se 

„abține” cine e „împotrivă” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ cine se „abține”?, 

pentru dumneavoastră special domnule” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ noi am spus că votăm „ pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ votați pentru, v-ați 

sucit așa” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ da uite așa, ca să fim solidari cu domnul, 

dacă tot nu am primit nici o informație” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ foarte bine,  noi vă 

mulțumim atunci pentru votul acordat așadar..” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„19 pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, 19 și o 

neparticipare la vot a domnului Bîrsan. Proiectul numărul 5 a fost aprobat”, devenind 

hotărârea nr. 105 

Da, vă rog, domnule Primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „înainte de 

a trece la următorul proiect, primesc acum o veste extrem de tristă și aș vrea să..am 

început într-o notă tristă și uitându-mă la toate dezbaterile acestea și uitând ce se 

întâmplă așa în lumea în general ne dăm seama că suntem vremelnici, ne certăm și ne 

zbatem și ne scoatem ochii degeaba. Marele maiestru Ion Dichiseanu a pierdut lupta 

cu viața și a trecut la cele veșnice. Haideți să ținem, dacă îmi permiteți, un moment de 

reculegere. Mulțumesc! 

Vă mulțumesc! Dumnezeu să-l odihnească în pace!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar trecem la 

proiectul numărul 6 proiect de hotărâre privind modificarea... domnule Nistoroiu vă 

rugăm, suntem aici, domnule Nistoroiu faceți puțină liniște vă rugăm frumos.Vă rog 
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să păstrați decența și să nu mai vorbiți când alți colegi de-ai dumneavoastră din 

Consiliul Local vorbesc. Nu vreți să stați în ședință puteți ieși afară, este foarte simplu. 

Dragi colegi, sunteți atenți la ordinea de zi? Vă interesează? Că sunt și cetățeni totuși 

în sală care văd comportamentul dumneavoastră, sincer.” 

 

Se prezintă punctul  6 de pe  ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 414/28.12.2020 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.;    Inițiatori, 

consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru 

Victor, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Răduță Nicolae, Stroie 

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect, vă rog! Da domnule consilier Nedelcu, vă rog!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Pentru că am îngăduința doamnei 

viceprimar Alexandra Tătaru și colega mea, să știți dumneavoastră că acum nu mult 

timp în urmă doamna aici de față președinte se întorcea cu spatele și vorbea..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu face subiectul 

proiectului numărul 5 pe care îl avem pe ordinea de zi așadar, dacă sunt discuții 

punctuale  pe marginea acestui proiect vă rog să le facem. Da domnule...doamna 

viceprimar și după aceea o să vă dau cuvântul domnule director!” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „nu e proiectul 6?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, exact, proiectul 

numărul 6 am zis.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „ Să-i spun domnului consilier Nedelcu. 

Da, am urmărit ședințele de consiliu local din legislativul trecut și cred că vă purtați ca 

niște copii, toți. Revenind la proiectul de hotărâre consider că, cu actualul director care 

tocmai a câștigat concursul, cu reprezentantul PNL-USR Plus la Administrația 

Piețelor, cu colaborarea noastră cu producătorii agricoli putem să gestionăm foarte bine 

aceste probleme care au apărut în decursul anilor și care pot fi șterse, eradicate cu o 

acțiune și o monitorizare responsabilă din partea noastră, doar în echipă putem să 

gestionăm aceste probleme care au apărut cu adevărat și care pot fi șterse. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ da, vă rog domnule 

Primar. Era și domnul director al Administrației Piețelor. Îi dați voie domnului Primar? 

Ok, vă rog!” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „așa cum 

v-am spus și la comisii, această taxă a fost eliminată chiar prin hotărârea 414 din 28 

decembrie 2020 și ați fost atunci de acord cu elimarea acestei taxe tocmai pentru că 

este o taxă din punctul meu de vedere nejustificată și spun acest lucru pentru că așa 

cum am spus și la comisii dacă facem un calcul matematic simplu, o masă se închiriază 

pe zi cu 13 lei ori 30 de zile înseamnă 390 lei. Dacă se plătește și această taxă de 

rezervare de 55 lei ar însemna că un producăor agricol sau un comerciant plătește într-

o lună de zile pentru o masă 445 lei în contextul în care pentru aceași masă conform 

aceleiași hotărâre de consiliu local pe care dumneavoastră vreți astăzi să o modificați 

poate să plătească un abonament de 336 lei. Totodată dacă acel producător agricol sau 
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comerciant dorește să închirieze pe o perioadă mai scurtă nu de 30 de zile, nu de o 

lună, de 10 zile, de 5 zile, de 3 zile, are posibilitatea de a achita anticipat o taxă de 13 

lei pe zi ori numărul de zile, în cazul nostru să spunem la 10 zile ar însemna 130 lei . 

Dacă ar achita această taxă de rezervare pe care dumneavoastră veniți să o propuneți 

acum de 55 lei la care trebuie să se adauge obligatoriu și această taxă de 13 lei pe zi ar 

însemna că în loc de 130 lei pentru 10 zile un producător agricol sau un comerciant ar 

plăti 185 de lei . Vin eu și întreb, care este logica acestei taxe în contextul în care există 

deja un abonament posibil a fi plătit pentru a închiria o lună de zile sau de a plăti pe o 

perioadă mai scurtă de timp taxa zilnică ori numărul de zile pe care intenționează să le 

ocupe producătorul sau comerciantul respectiv. Mai mult decât atât vreau să vă spun 

un alt aspect din analizele făcute atunci când am putut intra în posesia acestor 

informații, după schimbarea conducerii de la Administrația Piețelor S.A. Focșani, am 

constatat că în anii 2018, 2019, ani care nu erau cu pandemie, chiar și în 2020 din 945 

de mese aferent aflate doar în Piața Moldovei s-a achitat taxă de rezervare și aici vă 

rog un maxim de atenție, s-a achitat o taxă de rezervare pentru un număr în medie de 

270 până la 290-300 de mese pe zi, pe lună, pardon. Ce înseamnă acest lucru, un grad 

de rezervare de maxim, cu indulgență 30% din încasările taxei zilnice. Deci cei care 

achită taxa de rezervare, să ne înțelegem foarte bine, când vin și ocupă masa ei trebuie 

să achite și taxa zilnică de ocupare a mesei respective. Din încasările din taxa zilnică 

de ocupare a meselor a rezultat, surpriză, din 945 de mese în total existente în Piața 

Moldovei s-a achitat uneori chiar mai puțin decât numărul de mese care au fost 

rezervate .” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ domnule Primar, acest 

lucru trebuia să o facă conducerea pieței, Administrației Piețelor, în anul anul 2018 

când n-a prezentat nici un raport Consiliului Local, așadar ...”  

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „sunt 

perfect de acord cu dumneavoastră dar aici era aparatul consiliului local și a celor care 

au stabilit cine conduce piața” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „acum discuția este 

despre cu totul altceva” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „mai mult 

decât atât, deci s-a constatat la un moment dat un grad de ocupare și de 27%, conform 

încasărilor vorbim, nu vorbim ceea ce s-a întâmplat în realitate. Toți am mers în Piața 

Moldovei. Acceptăm faptul că în zona acoperită, zona închisă, fosta Piață a Moldovei, 

toți comercianții și producătorii agricoli au migrat către exterior, din varii motive, n-

are sens să stăm aici să facem discuții pe marginea acestui subiect, dar ca să ai un grad 

de încasare care să reflecte un grad de ocupare de 27%, mie mi se pare acolo că există, 

ori a existat o proastă, gestiune și o proastă ca să nu spun urmărire a încasărilor, deci 

27%.  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „deci domnule...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „atunci eu 

vin și întreb atât și pe urmă domnul director vă poate da mai multe detalii legat de 

implementarea acestui abonament în ultimele luni, ce a rezultat și ce s-a întâmplat. Eu 

atât vreau să spun că dacă o luăm logic plătim această taxă de 55 de lei rezervare, de 

ce? Dacă o plătim doar ca să spunem că am rezervat 20 – 30 de mese și apoi să le 

subînchiriem atunci se justifică, cam asta a fost practica până acum în piață, când se 
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subînchiriau și erau acei samsari de mese și acei samsari de care nu aveau loc 

producătorii agricoli în piață, să spunem cu toată convingerea...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar 

haideți să trecem la subiect că dumneavoastră nu sunteți inițiatorul și v-am dat cuvântul 

înaintea inițiatorilor, așadar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „iar în 

acest moment consider că această taxă din punctul meu de vedere este o taxă 

nejustificată și a fost o taxă pe șmecherie” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „din punctul 

dumneavoastră de vedere.” 

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

taxă pe șmecherie, pe șmecheria de a ține rezervate cu titlu, de a ține rezervate anumite 

mese și vă aduc la cunoștință că am constatat inclusiv că s-a plătit această taxă de 

rezervare în luna decembrie pentru a rezerva masa în septembrie.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: 

„Producătorul agricol a ocupat masa în septembrie, a ocupat masa în noiembrie și a 

plătit taxa în decembrie, de ce? diferența unde s-a dus? s-au încasat bani, nu s-au 

încasat, rezultă din gradul de ocupare foarte mic.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar 

dumnevoastră sunteți Primar în al doilea mandat. Ce ați făcut în sensul acesta la 

Administrația Piețelor?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „în primul 

mandat nu mi s-a dat voie...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar 

vorbeam acum, o clipă...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „dați-mi 

voie puțin să spun o chestiune, care zic că vă interesează și vă este în avantaj dacă vreți 

să auziți.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „în avantajul domnilor 

de acolo trebuie să fie, nu în avantajul nostru, nici al dumneavoastră, nici a celor de 

aici din Consiliul Local” 

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

avantajul cetățenilor pe care îi felicit că m-au votat în 27 septembrie” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „păi se pare că 

dumneavoastră nu știți ce se întâmplă.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „nu am 

avut, eu personal Primar Misăilă Cristi Valentin, nu am avut nici un fel de acces la 

informație la Administrația Piețelor, acolo era o caracatiță gestionată și susținută de 

anumiți indivizi din conducerea partidului PSD, punct!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „păi și dumneavoastră 

din ce partid faceți parte domnule Primar? Acum vă deziceți de colegii dumneavoastră? 

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

dezis întotdeauna de aceste practici, indiferent din partea cui vin, că vin din partea 

PSD, că vin din partea PNL. M-am dezis întotdeauna de aceste practici și nu am vrut 

să fiu solidar cu acest lucru, de aceea am vrut să aduc la cunoștința tuturor cetățenilor 
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care au venit în Piața Moldovei și au fost jecmăniți de acea conducere a pieței. 

Mulțumesc! 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar vă rog 

lăsați propaganda aceasta ieftină, având consiliul majoritar în mandatul trecut de partea 

dumneavoastră așadar, nu v-am văzut atât de vehement în mandatul trecut să veniți aici 

să vă dați sufletul în Consiliul Local, să spuneți ce se întâmplă la piață, la parking, eu 

știu unde și să spuneți pentru focșăneni ce soluții miraculoase ați găsit dumneavoastră.  

Așadar, domnule Primar, nu despre asta este discuția, ce-ați remarcat dumneavoastră 

acum că aveți consilierul personal director la Administrația Piețelor Focșani. Haideți 

că focșănenii deja nu mai înghit pastilele acestea ale dumneavoastră. Domnule, vă rog 

domnule director al Administrației Piețelor . Da, imediat o să vă dau cuvântul și 

dumneavoastră după aceea. Vă rog! 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„Dacă îmi permiteți. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog!” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„ca să se schimbe sau să se renunțe la strategia asta, eu sunt suspendat, eu nu mai sunt 

consilier.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dar între timp ați aflat 

care este indemnizația celor din consiliul de administrație, că tot sunteți...” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„cu foarte mult sub cea a dumneavoastră, ca să știți.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule director, eu   

v-am întrebat punctual. Câți bănuți încasează cei 5 membri în consiliul de 

administrație? De data trecută v-am întrebat și vă rog să-mi răspundeți, nu mie, ci 

focșănenilor. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „asta face parte de la proiect, scrie la proiect, 

treaba asta, doamna președinte?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, este vorba despre 

Administrația Piețelor și de consiliul de administrație.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „păi da, scrie la proiect că trebuie să știe câți 

bani iau ..?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog!” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„ideea este în felul următor, cea mai mică indemnizație dintre toate consiliile de 

administrație.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog să spuneți suma! 

Sau nu sțiți că sunteți director și nu trebuie să știți lucrurile acestea că așa ați spus în 

ședința trecută” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„ați spus că și dumneavoastră..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule director aici 

sunteți în Consiliul Local, dumneavoastră întrebați la dumneavoastră acolo de cât 

câștigă fiecare.” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„dar am întrebat, ascultați-mă” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „apropo, domnul 

președinte al consiliului de administrație este prezent aici? Domnul președinte al 

consiliului de administrație care a pus la acest proiect niște documente ca președinte al 

consiliului de administrație.” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„păi este obligația, este obligația ..ascultați-mă puțin..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „unde este dumnealui? 

Este cu dumneavoastră aici în sală?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ vedeți că nu vă lasă, asta este educația, 

șapte ani de acasă, nu vă lasă să vorbiți” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog, este în sală? Da 

sau nu?” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„deci așa cum m-ați întrebat, aceste indemnizații pe care le ia consiliul de administrație 

le iau dânșii. Dumneavoastră dacă vreți să-i întrebați, puteți să-i întrebați pe dânșii.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ce calitate aveți 

dumneavoastră acolo, domnule director?” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„de Director al Societății Administrației Piețelor S.A.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „și nu știți câți bani se 

cheltuiesc din bugetul Administrației Piețelor Focșani? Dumneavoastră...”  

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„una este să știu, alta este să vă transmit acest lucru în numele lor.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dar ce cumva este 

confidențial? 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„numele lor, ascultați-mă.. consiliul de administrație al piețelor este forul superior al 

directorului iar dacă tot, ascultați-mă.. dacă tot vorbim pe lege, O.G. 71/2002...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule director, vă 

rog frumos” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„lăsați-mă și pe mine să vă spun ce-am de spus ..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă îmi dați voie, nu 

sunteți ințiator.” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„nu mi-ați dat voie deloc, nu m-ați lăsat să spun..eu am ridicat mâna să vorbesc altceva 

nu să ajung aici, la subiectul ăsta.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „atât timp cât din 

bugetul pe care dumneavoastră îl gestionați la piață, nu puteți să spuneți public 

focșănenilor câți bani cheltuiți cu consiliul de administrație arată clar cât de 

transparentă este această administrație la piață, condusă de dumneavoastră de altfel, 

da. 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„este atât de transparentă încât au crescut cu un miliard jumătate pe lună încasările, ca 

să știți. Atât de transparentă este și este atât de transparentă încât ..poftiți?  
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ați venit să spuneți...ați 

adus un raport de când sunteți dumneavoastră director? 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„ce anume?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „către Consiliul Local, 

ați înaintat vreun raport?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ de ce vă certați cu domnul director? nu 

înțeleg, doamna președinte!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „aștept și eu un raport.” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„așteptați un raport, raportul trebuie să-l furnizez consiliului de administrație, ca să 

știți.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule director...” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„vă rog, domnișoară!” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „haideți să învățați 

administrație la piață. În primul rând acest proiect se referă la domnii care fac parte din 

sindicatul producătorilor, în speță producătorii, știți foarte bine sindicatul Propact ar 

cărei adresă ați primit-o și dumneavoastră. Culmea la ordinele știm foarte bine ale cui, 

acest consiliu de administrație nu s-a întrunit pentru a lua în calcul această adresă a 

dumnealor care spune așa: adresa numărul 26893 din 15.03 din anul curent prin care 

solicită, deci adresa sindicatului pe care dumneavoastră nu ați băgat-o în seamă, spune 

așa la punctul 1: eliminarea urgentă a taxei în valoare de 336 de lei per tarabă impusă 

de Administrația Piețelor Focșani și solicitată în avans, domnule director, dar nu despre 

asta este vorba, dacă nu vă interesează, vă spun mai departe ce ar trebui să știți în 

calitatea dumneavoastră de director. Că așa cum noi aici Consiliul Local,  consilierii, 

vă adresează anumite întrebări dumneavoastră trebuie să răspundeți. Consiliul Local 

este acționarul principal la administrația piețelor, poate nu știați, scrie în actul 

constitutiv.  

Mai mult decât atât dumneavoastră ca director v-ați dat semnătura pe niște 

documente atașate la acest proiect de hotărâre împreună cu domnul președinte al CA-

ului că de aceea am întrebat dacă dumnealui este pentru că nu-l cunosc, nu cred că-l 

cunoaște nimeni, ne spune că noi nu putem Consiliul Local, vezi doamne dragă, noi nu 

putem, da, să facem acest lucru. Domnule director, dumneavoastră cred că glumiți. 

Mai mult decât atât...”    

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„nu glumesc, vreau să vorbesc și eu..nu m-ați lăsat să vorbesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „să nu uitați că actul 

dumneavoastră, certificatul de naștere a acestei societăți pe care o administrați a votat-

o Consiliul Local, este hotărârea consiliului local 250/2010. Așadar...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ cine va pus domnule să plecați de la PNL, 

dacă erați la PNL acum erați ok.” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„mai sunt pe aici prin sală și care au fost la ALDE și la PSD și la alte partide adică 

nu...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog, domnule 

director...” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„în speță doamna președintă a fost și la PSD și la..” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ e suparată că nu și-a pus oamenii ... la 

Tecuci sau Adjud, unde voia să vina directoarea” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „și pentru că prioritate 

au domnii care își desfășoară activitatea în piețele din orașul Focșani, o să vă rog că v-

ați înscris la cuvânt și o să vă rog să vă prezentați.” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„dar nu m-ați lăsat absolut deloc să vorbesc” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „după aceea că 

dumnealor plătesc taxele ca să vă luați dumneavoastră salariul, știți?” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„poftiți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dumnealor plătesc 

taxele ca să vă luați dumneavoastră salariul. Așadar, vă rog!” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„dumneavoastră cât aveți salariul?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog frumos. Eu nu 

am salariu, domnule director.” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„n-aveți, indemnizație atuncea”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog, dați-i un 

microfon domnului.” 

Domnul director al Administrației Piețelor Focșani – Vladimir Dușinschi: 

„cât este indemnizația?”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog frumos nu 

vorbiți peste mine. Puteți pleca acasă dacă vi s-a făcut foame domnule consilier. 

Microfonul îl aduceți vă rog domnului. Da, vă rog să-i dați microfonul domnului. 

Mulțumesc! Vă rog! Nu mai puteți asista la discuțiile domnilor care..mă gândeam că 

plecați că ați mai facut-o. Da, vă rog! ” 

Domnul Costel Ichim: „Domnule Primar, domnilor consilieri, domnilor 

invitați” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu merge microfonul, 

îl ajutați vă rog cu niște baterii. Vă rog, vă rog, aveți puțină decență, vorbesc cetățenii 

municipiului Focșani, dumneavoastră sunteți pe banii dumnealor aici așa că încetați. 

Vă rog, nu, sunteți pe banii focșănenilor pe scaunul acela, pe scaunul acela sunteți pe 

banii focșănenilor. Vă rog!”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „care e diferența dintre salariul de 

viceprimarului și indemnizația de consilier?” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog să luați 

cuvântul și ignorații pe domnii că se pare..nu se poate.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ domnule dumneavoastră sunteți la piață, 

sunteți producător? 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „lăsați-l să vorbească că 

are microfonul în mână dumnealui.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ cine este? Că eu am lipsit, spuneți-mi și 

mie.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așteptați o clipă că nici 

n-a început să vorbească din cauza circului dumneavoastră.” 

Domnul Costel Ichim:  „așteptați și o să mă recomand, rugămintea mea este ca 

pe parcursul a ceea ce voi spune, vă rog să nu mă confundați cu consilierii, da? și mă 

tratați ca atare. Mă numesc Costel Ichim sunt președintele Structurii Sindicale 

Federative Propact și președintele în cadrul Confederației Meridian.”   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog să țineți 

microfonul mai sus, mulțumesc!” 

Domnul Costel Ichim: „și reprezint tot sectorul intituțional al Ministerului 

Agriculturii și structurile subordonate din teritoriu, cât și structuri sindicale agricole, 

în speță Sindicatul Piețarilor din Vrancea. Noi am făcut această solicitare către 

Consiliul Local și speram la vremea respectivă ca fiind un proiect nu numai pentru 

focșăneni ci și pentru vrânceni.” 

Pentru că producătorii nu sunt numai în Focşani, iar beneficiarul  final, 

cumpărătorul nu sunt numai în Focşani, ca acest proiect care  ar reglementa  sau acele 

solicitări ale noastre care ar reglementa activitatea în Piaţă, care conform Legii 145 este 

obligatorie atât pentru Administraţia Pieţei Focşani, cât şi pentru dumneavoastră ca şi 

consilieri ai Municipiului Focşani, care pune în aplicare, punct şi atât. 

Deci 145, da, reglementează tot.  Ei, dacă într-adevăr respectarea legii, în cadrul 

Pieţei agroalimentare Focşani, s-ar respecta şi cu siguranţă se va respecta chiar şi cu 

voinţa dumneavoastră, a unei hotărâri sau a Consiliului de Administraţie, pentru că 

până la urmă legea este, nu este opţională, ci este obligatorie, ne gândeam că vom 

elimină efectiv corupţia despre care vorbeşte domnul Primar, în care efectiv sunt zile 

unde Piaţa este full, ori încasările sunt la nivel de 10-15%. Am elimina, spuneţi, 

bişniţarul care în loc să facă comerţ cinstit, să plătească taxa la stat şi o face pe bază de 

certificat de producător, iar noi, ca instituţii care, abilitate pentru a face inspecţia, să 

putem amenda Primarul care efectiv emite un aviz consultativ sau un certificat de 

producător, individului care nu are nici măcar un metru de pământ în şi atunci dacă 

facem aceste lucruri, pentru că avem reglementări, în 145  sunt reglementate clar, atât 

atribuţiile  instituţiilor de stat, ale noastre ale structurilor private, cât şi a 

Administraţiilor Pieţelor, atunci totul va fi OK. Da, o să vă  spun în felul următor, 

calitatea mea de vicepreşedinte al Confederaţiei Meridian, în Consiliul Economic-

Social de Agricultură şi Mediu, îmi permite ca tot ce este, propunere legislativă, lege, 

ordin de ministru sau hotărâre de Guvern să le putem amenda. 

Toate sunt perfectibile, toate impun la un moment dat modificări şi această 

hotărâre pe care dumneavoastră aţi dat-o în 2020, în decembrie, poate fi îmbunătăţită, 

ori noi solicitarea care am făcut-o, de eliminare a taxei, cea mare şi introducerea celei 

de 55, asta ar rezolva multe dintre probleme. 1, al-2-lea, dacă am respecta 145 şi aici, 

vă rog toţi consilierii să aveţi în vedere că respectarea 145, prin punerea în aplicare  a 

ei, adică sectorizarea Pieţei, în aşa fel încât 40% să fie strict producători, separat, nu 

cum e acum, spuneţi, la grămadă, din momenul ăla am elimina inclusiv corupţia despre 

care vorbeaţi. Pentru că într-adevăr şi eu sunt nemulţumit, pentru că în momentul în 
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care inspecţia de la noi vine, în piaţă rămâne doar producătorul, adică 30 de mese iar 

în momentul  când vin Finanţele Publice, scrie, toţi, arată toţi carnet de producător şi 

atunci nu mai pleacă nimeni. Nu este normală chestia asta şi aici trebuie să conlucrăm. 

Eu mă aştept ca în zilele următoare, din partea dumneavoastră, la comisia de 

specialitate, atât noi, cât şi cei de la Direcţia Pentru Agricultură  care avem inspecţia 

pe pieţe agroalimentare, să ne punem la masă, să găsim o formulă, ca dumneavoastră, 

în cunoştinţă de cauză, atât ambele partide, da, să puteţi vota în cunoştinţă de cauză 

pentru binele focşăneanului, pentru binele pieţei. Vorbeam cu domnul Primar, câţiva 

consilieri, oraşe model, oraşe pe care ni le dorim şi noi. Bun, nu râvnim şi noi tot acolo, 

la normalitate? Şi atunci haideţi să facem acest lucru, dacă tot spuneţi că sunteţi 

reprezentantul focşănenilor, faceţi pentru focşăneni, nu pentru dezbateri, credeţi-mă pe 

bune. Şi noi ne certăm la Parlament şi noi ne pricepem la chestiile astea, dar nici în 

halul ăsta. Credeţi-mă pe cuvânt pentru......” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră, dacă 

îmi daţi voie, ideea este în felul următor, am văzut că sunt mai mulţi, sunt mai mulţi 

colegi de-ai dumneavoastră acolo, dacă vor să ia cuvântul, dacă nu, o să-i dau cuvântul 

domnului director, că stă cu mâna pe sus şi chiar......” 

Domnul Costel Ichim: „Ştiu, ştiu că are foarte multe de spus şi probabil că într-

o lună sau de când conduce...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Şi poate că are şi 

multe de spus, da, mulţumesc frumos!” 

Domnul Boştiog: „Numele meu este Boştiog. Sunt producător.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Bună ziua!” 

Domnul Boştiog: „Şi voiam să-i spun domnului Primar, văd că are grijă de noi, 

producătorii. Taxa pe care am cerut-o, ca să vă dau un exemplu, spre exemplu anul 

trecut noi ca producători plăteam acea taxă de 55 de lei/zi × 12 luni, socotiţi pe lună × 

12 lei ×12 luni. Noi ca producători  venim în piaţă 3,4  luni pe an. Deci eu mai plătesc 

4.000.000 pe lună, pentru alea 4 luni care vin. Dumneavoastră prin taxa pe care ne-o 

luaţi acum, deci sunt nevoit să scot 7.000.000, 6.600.000, cât este pe lună, degeaba. 

Deci eu, nu, deci eu o, domnule director dacă vin la dumneavoastră, dumneavoastră 

spuneţi că aveţi masă pentru mine, da? Indiferent când vin, îmi daţi  înăuntru, unde ca 

să vând un bax de roşii trebuie să stau o săptămână sau îmi daţi într-un sector  

marginalizat, unde iarăşi nu se poate vinde. Deci în momentul de faţă noi plătim 

6.600.000 degeaba şi alte persoane beneficiază de masa respectivă, fără să plătească 

nimic. Anii din urmă, deci mi se lua taxa de rezervare, dar în acelaşi timp o persoană 

care venea la piaţă era taxată iarăşi. Dacă stătea pe masă mea, el era taxat, poate şi de 

2 ori dacă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, era dublă taxare, 

aşa e.” 

Domnul Boştiog: „Pe lângă taxa mea, deci iar se mai încasa încă o taxă zilnică. 

De aici rezultă, deci noi plăteam  în jur de 30.000.000/an, acuma trebuie să plătesc 

80.000.000. Ştiu, dumneavoastră nu ne credeţi, dar nu degeaba, credeţi că 

dumneavoastră, eu aş cere să mai plătesc încă 55 de lei în plus...” 

Domnul Neculiţă Sabin: „Bună ziua! Dacă îmi daţi voie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă îmi daţi voie...eram înaintea 

dumnealui/să-i răspund dumnealui...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Numai puţin, da, 

răspundeţi la final, lăsaţi-i să vorbească pe dumnealor, că plătesc taxă acolo.” 

Domnul Neculiţă Sabin: „Neculiţă mă numesc, din comuna Suraia, producător 

de legume. N-am avut mese niciodată în Piaţa Moldovei, am vândut pe unde am putut. 

Vizavi de taxa, domnul Primar are foarte mare dreptate, cu taxa de 336. La prima 

vedere, da, e mai ieftină, mai convenbilă, dar nu pentru noi, producătorii. Noi, 

producătorii, ca să ne menţinem locurile pe care ne-am format vadul de ani de zile, 

avem o clientelă fidelă, ca să ne menţinem acele locuri, suntem obligaţi pur şi simplu,  

nu de dumneavoastră, noi trebuie să plătim, ca să ne menţinem tarabele, trebuie să dăm 

336 pe lună, din care nu beneficiem acum, noi ieşim  luna viitoare, în iunie. Altfel dacă 

nu le plătim, dumneavoastră o să spuneţi, domnule nu le plătiţi şi faceţi în continuare 

economie, exact, unde o să vin eu în iunie? Mesele alea or să fie toate vândute, or să 

fie date, da şi atunci eu o să fiu într-o margine undeva, unde nu o să pot să vând. Una 

la mână, a-2-a la mână, 55 de lei ne asigura nouă stabilitatea pe taraba respectivă, o 

plăteam şi era mai uşor de susţinut, plus taxa la zi, de 13 lei, de fiecare masă. Când noi 

nu ne-am luat tarabă, plătea, oricine putea s-o ocupe, cum de fapt, acum le ocupă gratis, 

le ocupa  oricine şi îi taxa cu 13 lei. După o socoteală se încasează mult mai mult. Dacă 

banii nu s-au adunat, asta nu e vina noastră. Deci cam atât am vrut să spun.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă mulţumesc! Da,  

domnule director, domnule Primar, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor sunteţi într-o mare 

eroare...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Primar nu 

toată lumea este în eroare, credeţi-mă!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...este, sunteţi  într-o mare eroare. 

Daţi-mi voie să spun foarte clar...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog, dar nu le mai 

spuneţi lucrul acesta că, dumnealor plătesc” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunteţi obligat să...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu sunt în eroare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu ştiu cine v-a spus, cine v-a 

dezinformat, trebuie să plătiţi 55 de lei sau 336 lei pentru tot anul ca să aveţi masa în 

luna iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, când dumneavoastră doriţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar nu 

ştiţi ce face directorul de la Administraţia Pieţelor Focşani?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă eu ştiu că...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu ştiţi ce anunţ a  pus 

acum o lună, acum 2 luni de fapt, la Administraţia Pieţelor, că au dat buluc oamenii 

acolo”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă îmi daţi voie, doamnă îmi 

daţi voie?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi nu mai 

dezinformaţi, nu mai dezinformaţi, că ştim şi noi ce se întâmplă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă staţi puţin să explicăm 

oamenilor aceştia, că i-aţi chemat aici.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi dumnealor ştiu, 

că tocmai dumnealor v-au povestit ce au păţit...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu ştiu. Asta este problema.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu 

ştiţi. Deci domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dă-mi şi mie, te rog, microfonul!”  

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumnealor ştiu ce 

vorbesc, pentru că dumnealor au făcut această adresă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu ştiu, nu ştiu...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumnealor au fost 

forţaţi să plătească această taxă de 336 de lei...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt total dezinformaţi. Domnule 

daţi-mi voie, doamna preşedinte haideţi să nu mai facem acum politică....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Şi-a luat microfon 

personal, domnul primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Facem politică degeaba. Haideţi să 

vă spun, domnilor cum stau lucrurile, ca să înţelegeţi şi sunt economist de meserie şi 

ştiu ce vorbesc...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Expert aţi spus.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Chiar şi expert, da...”  

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aşa...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă în situaţia în care 

dumneavoastră vreţi să ocupaţi o masă, în luna iunie, în luna iulie, în luna septembrie, 

mergeţi la Administraţia Pieţelor şi vedeţi şi spuneţi în felul următor, domnule vreau 

să rezerv o masă pentru luna septembrie, o lună de, daţi-mi voie şi pe urmă spuneţi 

dumneavoatră, ascultaţi-mă puţin, oameni buni până la capăt şi pe urmă discutăm. Dacă 

vreţi o lună de zile, în acest moment puteţi plăti 336 de lei pentru luna septembrie. 

Luăm exemplu septembrie, că este, daţi-mi,  ba da, nu, înseamnă că....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar 

sunteţi dumneavoastră într-o gravă eroare 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu este adevărat. Este aşa, domnule 

director sau nu?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumnealor au făcut  

lucrul ăsta.  Nu înţelegeţi de aceea, acest proiect, pentru că dumnealor, la Piaţă, nu au 

ţinut cont de doleanţele dumnealor..” 

Domnul consilier Aurel Şelaru: „...Lăsaţi-l doamnă să-şi spună punctul de 

vedere....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog să vă abţineţi 

de la comentarii.” 

Domnul consilier Aurel Şelaru: „...nu pot să vorbesc....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule nu putem să modificăm, 

nu putem să modificăm un proiect, o hotărâre...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ba da, tocmai, putem 

modifica.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...foarte bună...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Se poate modifica.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...foarte bună, ca să-i ducem pe ei 

în eroare şi să plătească mai mult. Daţi-mi voie sa-mi duc raţionamentul până la capăt 

şi o să înţelegeţi foarte bine că nu este corect ceea ce au gândit dumnealor, iar dacă 

Administraţia Pieţelor n-a pus în aplicare  aşa cum spun eu, este răspunderea lor şi le 

cer în acest moment, public, să pună în aplicare exact cum le cer eu în acest moment. 

Că aşa am gândit hotărârea, împreună cu dumnealor, în momentul în  care s-a aprobat, 

în decembrie 2020.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Cum adică 

dumneavoastră aţi gândit hotărârea? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am gandit-o împreună cu 

dumnealor.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, pentru că sunt reprezentantul 

de drept, conform art. 132 din Codul Administrativ, al Municipiului Focşani.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră aţi 

gândit-o?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, în Consiliul de Administraţie...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Sunteţi şi la Piaţă de 

altfel. Am înţeles.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt peste tot pentru că îmi permite 

Codul Administrativ...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Conform art.132 din Codul 

Administrativ...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, nu 

vă mai permite acum, din păcate. Deci, domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor vă spun foarte clar, dacă 

îmi daţi voie, dacă îmi permiteţi, dacă nu îmi permiteţi. Dacă îmi permiteţi, vă fac 

calculul exact şi o să vedeţi că ieşiţi în pierdere cu această taxă de 52, 55 lei...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, 

dumnealor, ştiu foarte bine...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...pentru că dumneavoastră sunteţi 

induşi în eroare, dumneavoastră...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „...dumneavoastră, cetăţenilor Municipiului 

Focşani...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...Zîrnă, Zîrnă taci din gură!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier nu 

sunteţi pe stadion aici.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunteţi induşi în eroare, pentru că 

nu trebuie să faceţi o rezervare pe un an întreg, pentru o masă, ca să o ocupaţi o lună 

sau 2 sau 3. Veniţi la Administraţia Pieţelor şi spuneţi în felul următor, domnule eu 

vreau să închiriez masa pentru  luna iulie, august, septembrie...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar nu 

înţelegeţi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...pentru...” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „ că dumnealor doresc 

să aibă........şi hotărâre de Consiliu Local...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....336 de lei şi atât...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...taxa de impozitare 

de către dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Când aţi venit la mine? Aţi venit 

vreodată la mine? Păi acum sunteţi la Consiliul Local...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „....au venit la 

dumneavoastră, din păcate şi nu i-aţi primit. Vă rog, domnule director. Haideţi să vă 

spuneţi punctul de vedere, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftiţi? Eu vă fac un calcul simplu, 

daţi-mi voie, domnule director...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar nu 

nu-i interesează calculele pe care le faceţi dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă rog, 336 de lei x 12 înseamnă 

4.032 lei...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar vă 

rog să vă calmaţi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...în momentul în care vreţi să 

plătiţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar ştiu 

şi dumnealor să socotească, tocmai asta este ideea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Plătiţi domnule mai mult, că vă ia 

Piaţa cât vreţi să plătiţi, înseamnă că vreţi să plătiţi mai mult...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Cum vrea Piaţa, o să 

vă ia, să ştiţi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...pentru că 55 de lei x 12 înseamnă 

660 de lei” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Asta vor, asta or să 

aibă, or să voteze  Consiliul Local în consecinţă. Domnule Primar daţi-i microfonul şi 

domnului director.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Staţi puţin să vă explic...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi aţi terminat,  

lăsaţi-l şi pe dumnealui 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu pot, că nu îmi daţi voie, 330 de 

zile x 13 înseamnă 4290 de lei...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „4.290 de lei şi cu 660 de lei 

înseamnă aproape 5.000 de lei pe care-i plătiţi într-un an de zile, dacă aţi fi plătit 336 

de lei  x 12, 336 de lei x 12 înseamnă 4.032 de lei. Sunteţi duşi în eroare cu 1.000 de 

lei.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunteţi în eroare, sunteţi, domnule 

Ichim vă rog şi vă invit totodată cu, alături cu colegii dumneavoastră, să veniţi să stăm 

de vorbă, să vă explic cum sunteţi induşi în eroare.....” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar 

trebuia să staţi de vorbă cu dumnealor în decembrie, domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „55 de lei, aceşti 55 de lei este o taxă 

de şmecherie....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Primar, 

domnule primar. Rog colegii de la tehnic să luaţi microfonul, să i-l daţi domnului 

director, că deja domnul Primar este într-o altă dimensiune. Domnule Primar taxa 

aceasta de care dumnealor vorbesc, da, aţi adus-o în Consiliul Local, iniţiator, în 

decembrie 2020, dacă ţineaţi cont, îi consultaţi din momentul acela, pe dumnealor, nu 

acum după jumătate de an. Aşadar nu mai...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru  „Gata lăsaţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog, domnule 

director.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru  „Gata ...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule director...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se vede că aţi lipsit la matematică, 

doamnă. Domnule Macovei ia spuneţi-mi cum stau cu calculele, stau bine sau nu. 

Aşadar taxa de 55 de lei, de 13 lei pe zi pe zi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Daţi voie.....spuneţi dacă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Vă rog, lăsaţi-mă, vă rog...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveţi....proprietar......de la 

agricultură într-adevăr se pricepe...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog, domnule 

consilier.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „O să încerc să.....” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Imediat vă, imediat vă. Domnule 

Primar eu constat, dumneavoatră, eu am spus  şi la comisii, deci următorul lucru, din 

punct de vedere al calculului dumneavoastră, deci aveţi dreptate. Eu cred că aveţi o 

problemă şi este deci o problemă de încredere. De ce? Oamenii care sunt în Piaţă până, 

de 20 de ani, s-au obişnuit cu ceva. Este greu să schimbăm foarte brusc acest lucru. În 

acelaşi timp eu cred că varianta nouă şi varianta veche se pare, că niciuna nu este foarte 

bună. De ce? Pentru că cea veche, dumneavoastră  deci aţi demonstrat că cine a condus 

Piaţa până în 2020 nu a avut grijă să adune spaţiile  cum trebuie, iar în mandatul actual, 

nu cunoaştem momentan. Probabil e şi prea devreme să tragem deci o concluzie. Noi 

dacă vom vota astăzi şi cu siguranţă vom vota acest proiect, sunt curios ce rezultat va 

da, dar dacă nu va da, trebuie găsită o soluţie de mijloc.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Corect, se va găsi.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „....un alt tip de soluţie şi aş vrea să 

vă gândiţi şi dacă vreţi de încredere şi vreţi să plătiţi mai mult eu vă recomand să nu 

plătiţi 55 de lei, haideţi să o facem de 80 de lei....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci haideţi să....” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „....şi atunci putem dezvolta...şi 

Piaţa...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Corect...” 
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Domnul consilier Macovei Liviu-George: „.......Putem demonstra şi putem 

dezvolta şi un soft, putem dezvolta şi alte lucruri,. Astfel încât lucrurile.....se fac....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă nu......vă rog, 

domnule...” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Eu spun că acum, deci pentru acest 

moment, e o situaţie deci inedită, noi, deci eu voi vota. Cu siguranţă domnul director o 

va pune în aplicare, iar după 3 luni de zile vom observa dacă această variantă este bună 

sau nu şi dacă nu, cum am şi invitat, dacă vă amintiţi, înaintea şedinţei din decembrie, 

am invitat Consiliul de Administraţie la discuţii mai ample, dar se pare că lucrul ăsta 

nu s-a întâmplat. Vă mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, da, da, da, da, 

domnule director, vă rog!” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „O să încerc să răspund la nişte situaţii 

aduse, replicate de domnii producători şi anume, Administraţia Pieţelor n-a obligat pe 

absolut niciun producător sau comerciant să achite taxa lunară, n-a obligat pe absolut 

niciun producător sau comerciant să achite taxa lunară, însă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „În avans.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Însă taxa...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aţi pus afiş la Piaţă.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Păi taxa...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mai departe, vă rog!” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „...de abonament se achită în avans, 

peste tot se achită aşa, inclusiv la Obor, inclusiv la Târg, inclusiv peste tot...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aţi făcut o întreagă 

rumoare. Nu aţi pus în aplicare hotărârea  Consiliului Local din decembrie.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Aşa...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, sunteţi de acord 

şi în, la început, în martie aţi venit şi aţi creat rumoare şi disperare în pieţele din 

Focşani.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Lăsaţi-mă şi pe mine să, ascultaţi-

mă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Eu vă ascult, dar ştiu 

ce se întâmplă...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Păi cum mă ascultaţi?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu, nu aduceţi decât 

groază.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Nu mă lăsaţi să vorbesc absolut 

deloc...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...pentru dumnealor.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Nu mă lăsaţi să vorbesc deloc...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi ce să spuneţi, 

lucrurile pe care nu le faceţi corect?” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „...Nu mă lăsaţi să termin fraza...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu le faceţi corect...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Nu, voiam să spun...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog!” 



62 

 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Această taxă  lunară este de ani de zile, 

nu este de acum.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „......dumneavoastră de 

ce n-aţi perceput-o în ianuarie şi februarie, domnule director, dacă tot spuneţi că această 

taxă.......vă rog.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „pentru că HCL-ul nici nu ne obligă, 

nici nu ne impune.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „A, e la bunul 

dumneavoastră plac şi...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Ascultaţi-mă, lăsaţi-mă puţin ca să 

termin ce am de zis. Aveţi răbdare sau nu aveţi pretenţia să primiţi un răspuns de la 

mine?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Păi dacă mă lăsaţi, vă spun. Dacă mă 

lăsaţi.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă nu puteţi să vă 

calmaţi, să ştiţi că puteţi să părăsiţi sala şi dumneavoastră.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Da? OK, în regulă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Să ştiţi în felul 

următor...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „...acest abonament...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „HCL-ul se pune în 

execuţie imediat.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Imediat.Corect! N-a venit nimeni...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...domnule 

director...a, n-a venit nimeni.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Ideea este în felul următor...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, 

auziţi, n-aţi ajuns la Administraţia Pieţelor...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Ideea este în felul următor. Acest 

abonament este de ani de zile, nu a fost adus la cunoştinţa nimănui, nimănui, nu a zis 

de acest abonament. Toată lumea a lucrat în încasări zilnice. De ce, de ce? 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule director 

sunteţi director de jumătate de an în  post.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „...încasări zilnice şi cu taxă de 

rezervare. De ce? Vă spun eu. Pentru că dacă e să refacem acest calcul, cu această taxă 

de rezervare şi cu taxa zilnică, suma lunară este de 110 lei peste. Domnii producători 

au ridicat această problemă...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră ştiţi 

ce le este mai bine, domnilor producători, decât dumnealor?” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Da...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „De ce nu-l lăsaţi şi pe omul ăla să 

vorbească? Suntem şi noi curioşi.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule director, 

când cei care vor să vină la dumneavoastră cu o doleanţă, este bine să-i ascultaţi şi 

dumneavoastră trebuia să veniţi în Consiliul Local cu această propunere.” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamnă dar lăsaţi-l şi pe omul ăsta să ne 

spună şi nouă. Interveniţi din 2 în 2 secunde, ce dracu...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „2, domnii producători au venit cu o 

solicitare în faţa noastră, au venit cu o solicitare în faţa noastră, iar noi împreună cu 

domnul Primar, ne-am întâlnit şi am discutat, am avut aceste discuţii, da? Nu că nu s-

a întâlnit nimeni cu ei. Ne-am întâlnit. Dânşii vor un sector, vor ca să-l ia...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Să amenajaţi, l-aţi 

amenajat între timp, că...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „...este sectorul conform...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Unde este, unde este 

semnalizat?” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Este sectorul A.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Unde este sectorul 

dumnealor?” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Sector A. V-am spus, v-am răspuns. 

M-aţi întrebat, v-am răspuns.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Este semnalizat 

corespunzător?” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Mare, banner, cât acest ecran scrie 

„Sector Producători” Sector A.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „.....dintre dumnealor 

mese, cum au cerut?” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Ce anume?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ce aţi auzit.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Păi n-am auzit.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „De ce puneţi întrebările astea prosteşti, 

doamna preşedinte...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „.......am pus/aţi pus 

dumnealor mese? Ştiu că trebuie să faceţi nişte lucruri la Piaţă.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Deci sector producători este, iar 

conform...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule director, ştiţi 

ce văd la dumneavoastră, sunteţi foarte vehement în anumite lucruri, dar în chestii 

punctuale, absolut deloc.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Păi dacă nici nu mă lăsaţi să vorbesc.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Faptul că nu reuşiţi să 

rezolvaţi problemele de la Piaţă...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Aşa...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „La Piaţă.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Aşa...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Arată foarte mult cum 

conduceţi, de altfel. Ştiţi de aceasta societate ...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Da.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aşadar vă rog,  că mai 

erau domnii producători. Voia să discute doamna viceprimar...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Vreau să fiu lăsat să...” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „......daţi-vă domnule demisia şi să aducă pe 

unul de la Tecuci sau din Adjud.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „.....deci ideea este în felul următor, ca 

să înţelegeţi...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Daţi-vă demisia, asta este toată treaba. 

Daţi-vă demisia, puneţi un PNL-ist...şmecherie...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Nu, nu, nu deci eu......nu este vorba de 

asta...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „....,microfonul. Vă rog 

frumos să-l lăsaţi jos, că dumneavoastră sunteţi invitat aici şi sunteţi în subordinea 

Consiliului Local. Vă atrag atenţia că deja vă depăşiţi atribuţiile.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Aoleu!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna viceprimar, 

vă rog!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Vă mulţumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ia lămuriţi-ne, ia, ia...linişte...ia...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Exact la începutul şedinţei, proiectul 

de hotărâre, discuţiei despre proiectul de hotărâre, am specificat ceva. A completat şi 

colegul meu Macovei Liviu despre acel ceva, adică o colaborare constructivă. Ce aş fi 

vrut eu să aud de la domnul director al  Administraţiei Pieţelor, în loc să, în loc să se 

certe, în loc să se certe şi să-şi, să ridice vocea astfel încât să aibă un dialog deloc 

constructiv cu doamna preşedinte, aş fi vrut să aud că a elaborat  deja planul de 

management  şi că toţi producătorii agricoli, dar şi comercianţii, vor fi mulţumiţi, iar 

mafia din Administraţia Pieţelor a fost eradicată.  

Asta aş fi vrut eu să aud şi dacă încă nu-l are gata, poate îl elaborăm împreună 

cu toţi cei implicaţi. Facem o serie de dezbateri şi elaborăm împreună un plan de 

management. Dar aş vrea să ştiu când se reorganizează Piaţa, când se termină 

bineînţeles că şi proiectul  de reabilitare totală a Pieţei va fi implementat poate mai 

târziu, dar cred că este necesară o reorganizare a Pieţei şi toată lumea să fie mulţumită. 

Chiar mă gândeam şi la domnul Ichim, că aţi avut şansa să vorbiţi cu dumnealui 

şi în ultimii 4 ani şi nu ştiu de câte ori l-aţi ascultat cu adevărat şi da, aţi avut dreptate, 

doamna preşedinte, că mafia din legislativul trecut trebuia eradicată de mult, dar haideţi 

să continuăm pe plan de management şi e mult mai constructiv şi eu mă gândesc că ar 

trebui să terminăm şedinţa mai repede, să putem merge  în vizită la blocul Măgura. 

Mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Eu voiam să, asta 

voiam să vă cer, dragi colegi, să supunem la vot acest proiect, pentru că proiectul 7,  

tot Administraţia Pieţelor o vizează şi putem avea discuţii şi la celălalt proiect. Corect, 

ca să nu ne consumăm toată energia la acesta 

Aşadar pentru proiectul nr.6 cine este „pentru”? Da, colegii consilieri, din sală, 

PSD, nu sunteţi „pentru”. Am înţeles. Doamna consilier...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu aţi înţeles nimic. Noi suntem pentru 

cetăţeni, dar dumneavoastră îi păcăliţi acum, dar e treaba lor.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „......asta îşi doresc 

dumnealor, trebuie să ţinem cont de ce îşi doresc dumnealor. Dacă după o perioadă de 
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vreme  consideră că nu este ceea ce, cel mai bine, se poate schimba prin HCL, de fiecare 

dată. Aşadar în sală, dumneavoastră vă abţineţi, sunteţi „împotrivă”? Cum votaţi?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi nu, întrebaţi-ne, ia!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog! Cine se 

abţine?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Aşa.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă place aşa? OK!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...frumos aşa, elegant...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna  consilier 

Drumea.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Să facă cinste...” 

Doamna consilier Alina - Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mă abţin de data asta. Consider că 

e o capcană pentru domnul director.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu. Vă mulţumesc, domnule Iorga! Domnule consiler Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel gongu: „Mă abţin.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „OK, aşadar proiectul 

a fost aprobat. Să menţionăm că şi domnul Bîrsan nu mai este în online. Deci, aşadar, 

cu 11 voturi ”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Cristian și 9 voturi „abținere” 

a doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și Șelaru Aurel, 

devenind hotărârea nr. 106 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„11 voturi „pentru” şi 9 abţineri.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Proiectul a fost 

aprobat. Aşadar trecem la proiectul numărul 7.” 

 

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

modificarea art. 3 din Hotărârea 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.;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Am, dacă îmi daţi 

voie, pentru că încă mai sunt domnii producători, mai aveam o întrebare pentru 

dumneavoastră, dacă acest proiect vă, nu dacă îi interesează, îi interesează oricum, 

dacă, da, spuneţi domnule director, dumneavoastră. Voiam şi dumnealor să mai rămână 

un pic, dacă au răbdare. Da, doar o clipă.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Înţeleg că o să treacă proiectul şi asta 

este, o să ne mobilizăm şi o să ne adaptăm situaţiei. Eu voiam  să-l  întreb strict pe 

domnul Ichim, care a plecat acum, că se făcuse o referire la mafie şi aşa mai departe.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Îl întrebaţi când este 

prezent, momentan nu este.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Nu, voiam să spun doar atât, dacă îşi 

aminteşte când m-a ameninţat că mă va distruge, doar din motivul de a pune mâna pe 

Piaţă?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule director aţi 

sunat la poliţie, când cineva v-a ameninţat? Sunaţi la 112. Aşadar la proiectul nr.7, 

domnule director, domnule director trebuie să mergeţi la poliţie, da, nu Consiliul Local 

vă apără, la, domnii producători, dacă îmi daţi voie, domnilor producători, aici în 

Consiliul de Administraţie, domnule director sunteţi, da. Domnilor producători, îmi 

daţi voie, vă rog să vă întreb ceva? Vreau să vă întreb ceva, în Consiliul de 

Administraţie al Administraţiei Pieţelor s-a decis, în 19 martie şi cred că vă priveşte, 

ca închirierea acestor contracte să se facă pentru o perioadă de minim 1 an. Ce aţi vrut 

să spuneţi de aici, pentru că ştiu că dumnealor erau nemulţumiţi şi doreau mai puţin, 

nu mai puţin de 2 ani, aceste contracte de închiriere?” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Îmi cer scuze! Dacă puteţi relua, îmi 

pare rău am auzit exact finalul.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aţi luat o decizie în 

Consiliul de Administraţie...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Aşa...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „39 din 19 martie 2021, 

cu privire la perioada contractelor de închiriere.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Ce anume citiţi acolo?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi aveţi. Aţi venit...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Nu am acum în faţă, nu am în faţă.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi şi dumneavoastră 

cum susţineţi ceva acum în faţa Consiliului Local?” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Ce anume să susţin...referitor la 

taxă...Consiliul de Administraţie...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi da şi 

dumneavoastră. Consiliul de Administraţie nu e la Gară, e la Piaţă, domnule director, 

totuşi.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Corect, domnişoara viceprimar.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Adică se presupune 

că dumneavoastră ar trebui să aveţi habar de ceea ce aţi documentat la...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Absolut!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...la mapă,nu?” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Absolut!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă, eu...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Pot să vă răspund?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule director...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Nu. M-a întrebat...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu sunt iniţiatorul acestui proiect, 

nu este domnul director. Domnul director nu face parte din Consiliul de Administraţie. 

Mai citiţi, vă rog!” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Faceţi dumneavoastră 

parte din Consiliul de Administraţie?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu fac parte din Adunarea Generală 

a Acţionarilor, conform art.132 din ...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „E decizia Consiliului 

de Administraţie, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Şi Consiliul de Administraţie se 

consultă cu Adunare Generală a Acţionarilor, dacă nu ştiaţi.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Pot să vă răspund?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Citiţi Legea 31/1991 privind 

societăţile comerciale...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Pot să vă răspund?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...poftiţi domnule 

Primar, lămuriţi Consiliul Local.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...domnul director” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Îmi cer scuze!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Lămuriţi Consiliul 

Local, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aşa cum am spus-o şi la momentul 

aprobării  hotărârii 414/2020, tot la solicitarea, în special a agenţilor economici care 

închiriază spaţii comericale, în speţă chioşcuri, tarabe, vitrine frigorifice ş.a.m.d., în 

Piaţa Moldovei,  dumnealor an de an sunt supuşi unui calvar, să participe la licitaţie în 

luna decembrie, pentru a putea  să-şi închirieze acele spaţii pentru un singur an.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi asta spuneam mai 

devreme şi nu aţi răspuns punctual. Dumnealor îşi doresc contracte de închiriere pe 

minim 2 ani. Aţi auzit?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...nu doresc, aici, noi am propus 

aici, eu...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Păi dumneavoastră 

văd că nu ţineţi cont de doleanţele dumnealor...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu am propus, eu am propus, 

preluând propunerea atât a agenţilor economici, care a fost discutată în Consiliul de 

Administraţie şi aprobată, ca aceste contracte să fie încheiate pe minim 1 an de zile, 

astfel încât să nu mai fie obligaţi an de an, să meargă la Finanţe, să-şi scoată certificat 

de atestare fiscală, să meargă la primărie, să scoată certificat de atestare fiscală, să 

meargă să-şi anuleze punctul de lucru şi să-şi  înregistreze un nou punct de lucru, în 

eventualitatea în care  câştigă o nouă licitaţie pentru 1 an de zile, la Registrul 

Comerţului ş.a.m.d. Să plătească un caiet de sarcini pentru a participa la licitaţie. Toate 

aceste activităţi, agenţii economici în special, care închiriază spaţii în Piaţă, le fac an 

de an şi mai ales în luna decembrie.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ştim asta, domnule 

Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Când dumnealor în mod normal ar 

trebui să se ocupe de comerţ, pentru că este o perioadă propice pentru a comercializa 
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produsele agroalimentare. De aceea  spun că acest proiect este binevenit. Am solicitat 

şi s-a discutat amplu  pe marginea proiectului de hotărâre, care a devenit HCL 

414/2020, în decembrie, când dumneavoastră n-aţi fost de acord şi aţi limitat la 1 an de 

zile maxim, închirierea acestor spaţii şi noi am venit acum, în urma solicitărilor, repet, 

ale  agenţilor economici, solicitare ce a fost discutată în Consiliul de Administraţie şi 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la  SC. Administraţia Pieţelor Focşani S.A., pentru 

a veni în sprijinul şi pentru a sprijini doleanţele agenţilor economici. Pot şi producătorii 

agricoli să participe la aceste licitaţii, dacă îşi doresc, nu îi împiedică nimeni, deci toţi 

cei care doresc să închirieze spaţii pe o perioadă mai lungă de timp, să le dăm 

posibilitatea să nu mai se supună acestor chinuri.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...an de an...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Acest contract are un 

termen standard, nu mai puţin de 1 an, nu mai mult de 1 an, da, este pe 1 an, pe 2 ani, 

pe 3 ani.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cu posibilitate de prelungire.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...domnule Primar, 

există minim sau maxim, domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe o perioadă de minim 1 an.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Cred că 

dumneavoastră n-aveţi contract la casă, mă rog, eu ştiu unde aveţi dumneavoastră 

contract, da, pe minim sau maxim.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dumneavoastră la...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „De la, până la... aşadar 

o să propun un amendament...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dumneavoastră la garsonieră la 

ANL, nu-l prelungiţi an de an?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...pe 2 ani...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna viceprimar, 

dumneavoastră la garsonieră la ANL nu-l prelungiţi an de an?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „.......este un termen 

standard, până la data de, domnule Primar, are valabilitate 1 an.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Un an cu posibilitatea de 

prelungire.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...5 ani...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...fără să mai participaţi din nou  la 

o...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule 

Primar...minim sau maxim...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „.....fără să mai participaţi la o.....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...fără să mai participaţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Minim sau maxim la 

contract...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...Iarăşi la o altă repartizare. Păi 

atunci propun în felul următor şi la locuinţele ANL, an de an să le spunem, copilaşi 

luaţi-vă bagajele ...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „....ANL, din păcate 

pentru dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „.....şi plecaţi, că facem o nouă 

repartizare...când vă vine rândul” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, 

există, dragi colegi, vreau să...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poate ajungeţi în stradă atunci.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule director, vă 

rog!” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „O să vin cu o, anumite completări.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „...La acest proiect legat de licitaţii. Nu, 

aş dori să nu facem referire la licitaţii, ci la prelungirea  perioadei contractuale. Această 

perioadă contractuală este acum stipulată, prin HCL, la un termen de maxim 1 an. Noi 

am iniţiat sau am dori, dacă s-ar putea, ca în urma, bineînţeles, discuţiilor cu aceşti 

colaboratori, să-i numesc aşa, ai noştri, chiriaşi. Sunt undeva la 199 de spaţii în 

momentul de faţă, în Piaţa Moldova, Obor şi în Piaţa Sud, care participă an de an la 

aceste licitaţii. O dată este vorba despre greutăţile astea, nu numai financiare, dar al  

mersului şi înregistrării punctelor ş.a.m.d. Dar este o altă problemă, sunt foarte mulţi 

care fac investiţii în spaţii, investesc în anumite spaţii şi nu au siguranţa şi o certitudine 

că îşi pot  continua activitatea.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ştim.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Vreau să fac menţiunea că, da, vreau 

să fac menţiunea  că sunt cam singurii, adică dacă îi dăm la o pare, nu mai vine altul, 

tot ei vin cu anumiţi oameni ca să participe pur şi simplu la licitaţie.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu zicem că e de rău 

proiectul acesta, nu despre asta era vorba, era vorba dacă tot vrem să-i protejăm, să fie, 

da, OK, eu zic că rămâne aşa de moment şi dacă dumnealor, la fel,   întâmpină greutăţi, 

cum au întâmpinat domnii producători...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „...legat de...colegii...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Cu mare drag, noi 

suntem aici.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Legat de colegii din A.P.R, legat de 

colegii din A.P.R, să ştiţi că situaţiile  în ţară nu sunt, adică nu prea există nicăieri, dacă 

nu aş putea spune deloc, la 1 an. Colegii din A.P.R însemnând asociaţia pieţarilor.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „O să vedem, o să vină 

şi noul  A.G.A, la Piaţă şi după aceea lucrurile...” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Nu mai sunt beneficii financiare, adică 

erau beneficii financiare, erau...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Contează foarte mult.” 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Era o taxă de participare la licitaţie, 

acum nu mai este acea taxă, era 286 de lei la buticuri şi 124 de lei pe m²/spaţiu, nu mai 
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există acea taxă, deci noi nu mai putem încasa acea taxă, beneficiul nostru financiar nu 

mai există. Ar trebui într-un fel să-i ajutăm şi pe dânşii să...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „OK! Haideţi să 

supunem proiectul nr.7 la vot. Cine este „pentru”? Dacă se abţine cineva în sală? În 

online doamna consilier Drumea.” 

Doamna consilier Alina - Ramona Drumea: „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga. Domnule consiler Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” şi o neparticipare la vot, proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 107. 

Domnul director Vladimir Duşinschi: „Vă mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aşadar ordinea de zi 

a fost ...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru, pentru!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc! Deja am 

votat.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„20.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc pentru 

prezenţă, dragi colegi!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mă auziţi?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „O zi frumoasă în 

continuare!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Doamna preşedinte de şedinţă mai aveţi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Aţi avut anexată şi o citaţie.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Nu, nu, nu am avut 

anexat nimic.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Nu! V-a fost adusă la cunoştinţă. Ba da, toate vi se aduc la cunoştinţă şi de asemenea  

aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că mâine se împlinesc...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ce citaţie, despre ce 

citaţie vorbiţi, doamna secretar?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„358/91/2021...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Dăscălescu 

ne-aţi trimis-o pe email? 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Da, odată cu convocarea.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, o clipă, am crezut 

că ne-o puneţi şi în format fizic, la dispoziţie. Numai o clipă, da, spuneţi 

dumneavoastră, vă rog.” 
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Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Şi de asemenea mâine se împlinesc cele 10 zile...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Numai puţin, vă rog, 

că nu a terminat doamna secretar.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Mâine se împlinesc cele 10 zile de comunicare, termen maxim în care putem 

comunica hotărârile de la şedinţa trecută, din 10 mai...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, care au durat 12 

zile aproape să le, 9 zile, să le redactaţi.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Da, e adevărat.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, mulţumesc! Vă 

rog, doamnă, dacă vreţi să spuneţi ceva. Numai puţin să vă dea microfonul.” 

Doamna Năstase Elena: „Năstase Elena mă numesc, sunt preşedinta Clubului 

Seniorilor Unirea Focşani şi suntem puţin în impas. De la începutul anului suntem pe 

drumuri, n-avem spaţiu. Am făcut nişte, un dosar cu tot ce trebuie şi am cerut sprijin 

pentru a ni se atribui un spaţiu. Clubul nostru este, s-a înfiinţat în 2002, pe parcurs a 

ajuns la 150 de persoane, acum suntem aproximativ 80, pentru că o parte din membrii 

clubului s-au detaşat, au plecat de la noi şi şi-au făcut un alt club, propriu. În clubul 

nostru sunt persoane vulnerabile, persoane care au pensii mici, care sunt singuri, nu au 

niciun fel de sprijin, nu au cunoştinţele necesare pentru a se documenta, să vadă ce 

drepturi le dă statul şi de aceea a fost constituit clubul. Însă noi avem foarte multe 

activităţi în cadrul clubului.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna preşedinte 

ştiu că doamna care e membru la dumneavoastră aici a venit la mine, cu acea adresă, 

pe care nu aţi depus-o la primărie. Era din  2 martie, anul acesta şi ar fi fost  bine să o 

puneţi, pentru că am şi identificat un punct termic, unde dumneavoastră vă puteţi 

desfăşura activitatea. Vă rog, doamna viceprimar!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Mulţumesc, doamna preşedinte! Am 

depus dosarul, personal, la registratură. Doamnele au venit la mine cu un întreg 

dosar...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dar nu este 

înregistrată......foarte bine.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „...în aceeaşi zi am fost la domnul 

Primar şi i-am adus la cunoştinţă faptul că  doamnele au nevoie de un spaţiu...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Super!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „În biroul dumnealui era şi domnul 

Traian Negulescu, director la Departamentul Relaţii interne şi internaţionale şi a spus 

că este nevoie de o iniţiere,  o, de proiect de hotărâre, de schimbare a destinaţiei acelui 

spaţiu. Nu mai ştiu exact care era motivarea. De asemenea la o săptămână sau două, 

doamna Năstase a fost în audienţă la domnul Primar, care i-a promis că va rezolva 

această situaţie. Acum depinde de dumnealor, dacă vor iniţia acest proiect de hotărâre, 

în folosul acestui club şi în folosul seniorilor din oraş. Mulţumesc!” 

Doamna Năstase Elena: „Eu m-am gândit să vin şi să pun în discuţie, să vă 

aduc la cunoştinţă problemele noastre, în speranţa că atunci când se va discuta spaţiul, 

să fiţi în cunoştinţă de cauză.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Cu siguranţă!” 

Doamna Năstase Elena: „Şi să nu vă mai certaţi atâta, să nu mai aveţi atâtea 

discuţii între dumneavoastră. Voiam să vă spun că avem foarte, foarte, foarte multe 

activităţi, câteva vă spun: sărbătorim zilele de naştere  ale membrilor clubului; 

sărbătorim  zilele de referinţă, Paşte, 1 Octombrie, Ziua Internaţională a Vârstnicilor, 

1 Decembrie, Crăciun, Anul Nou şi organizăm activităţi de zilele, a lui Eminescu, 

Coşbuc, a oamenilor de cultură din ţara noastră. Am solicitat punctul, spaţiul de la 

punctul termic nr.5, noi colaborăm cu şcoli, cu licee, cu taraful, cu Ţara Vrancei, cu, 

da...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „...da, noi am luat act.” 

Doamna Năstase Elena: „Mai multe, da şi cu colegi de-ai noştri din alte judeţe, 

colaborăm şi cu o grupă de persoane vârstnice din Germania, care ne-a adus, fiindcă 

suntem organizaţi pe grupe, avem cor, avem lucru manual, avem cercul literar şi de 

asta colaborăm cu mai multe instituţii.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Ştim. Să ştiţi că vă 

apreciem pentru faptul că  găsiţi această putere. Ştiu că de 2 ori pe săptămână vă 

întâlniţi, chiar astăzi aţi avut o întâlnire la Ateneu, dacă nu mă înşel.” 

Doamna Năstase Elena: „Da, pentru că spaţiul care ne-a fost acordat nu era 

numai pentru noi...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Este în lucru, este în 

reabilitare.” 

Doamna Năstase Elena: „Acolo îşi desfăşura activitatea şi Consiliul Judeţean.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da.” 

Doamna Năstase Elena: „De asta ni s-a acordat numai 2 zile pe săptămână.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, noi vă mulţumim  

şi să ştiţi că...” 

Doamna Năstase Elena: „Staţi, staţi, staţi, nu, nu, nu am terminat!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog, vă rog!” 

Doamna Năstase Elena: „Numai puţin. Punctul termic nr.5 se pretează la 

activităţile noastre...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Asta am spus, că şi 

ştim de lucrul acesta, asta vă spuneam...” 

Doamna Năstase Elena: „Închipuiţi-vă, nu, închipuiţi-vă, este izolat, închipuiţi-

vă dumneavoastră că sărbătorim Ziua Pensionarilor şi vine Ţara Vrancei cu 2 solişti, 

cu o...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos, dragi 

colegi, să o lăsăm pe doamna să vorbească. Dragi colegi, vă rog frumos 

Doamna Năstase Elena: „Cu 2 solişti, cu 4, 6 dansatori, cu staţia de sonorizare 

de la ei şi cât zgomot se face dacă am fi în alt amplasament. În afară de asta, persoanele 

noastre sunt vârstnice. Domnule Radu vă rog frumos, lăsaţi-mă şi pe mine să vorbesc. 

Da. Poftiţi?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, vă rog, da, dacă 

nu mai sunt discuţii, noi am înţeles ceea ce doriţi dumneavoastră şi cum a spus şi colega 

mea. Da, domnule Primar, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, mulţumesc!” 

O membră a Clubului Pensionarilor: „Voiam să spun şi eu, vă rog, 2 vorbe.” 
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Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

O membră a Clubului Pensionarilor: „Deci înainte de înfiinţarea clubului noi 

eram bineînţeles mai tinere, am făcut voluntariat la, am fost voluntari pentru oamenii 

străzii, pentru căminele de bătrâni, adică avem o experienţă glorioasă. Avem......vă 

rugăm să ne acordaţi şi nouă un spaţiu.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă mulţumim! 

Oricum şedinţa nu are subcapitolul Diverse, pe ordinea de zi, fiind şedinţă 

extraordinară.  

Doamna Năstase Elena: „Ne-am mai dunat...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Am încercat să le dăm 

cuvântul şi dumnealor, pentru că chiar au o nevoie reală şi ştim lucrul acesta. Aşadar 

domnule Primar, dacă mai aveţi ceva de spus, dacă nu, o să declar şedinţa închisă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da.” 

Doamna Năstase Elena: „Ne-am mai adunat de câteva ori în parcul din oraş, de 

aici. Am fost şi la Crâng, ca să, ca să, totuşi ca să ne mai, sunt persoane care plâng la 

telefon. Ce facem? Că nu mai, am pierdut 4 persoane anul trecut, nu din cauza 

pandemiei, ci din cauza izolării şi a, da şi a vârstei.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, domnule Primar, 

dacă mai aveţi ceva de spus, dacă nu...” 

Doamna Năstase Elena: „Domnul Primar a fost foarte drăguţ, ne-a promis, 

dar...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dar nu s-a întâmplat.” 

Doamna Năstase Elena: „Dar mai durează.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Stimate doamne, întotdeauna am 

apreciat şi apreciez şi am fost alături de dumneavoastră în momentele importante din 

agenda dumneavoastră...” 

Doamna Năstase Elena: „Exact, exact, ştiţi de activităţi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...şi vă mulţumesc pentru că existaţi 

şi vă apreciez foarte mult, în primul rând pentru modul dumneavoastră de organizare 

şi de a vă stimula reciproc pentru a trece cu bine prin această perioadă mai, să spunem, 

mai grea a vieţii. Dar faptul că dumneavoastră aţi rămas fără sediu, ştim foarte bine, se 

datorează unor chestiuni tehnice. Consiliul Judeţean a cărui proprietar este spaţiul în 

care dumneavoastră v-aţi desfăşurat până acum activitatea, desfăşoară un proces 

investiţional, reabilitează spaţiul respectiv. La fel şi noi, prin fonduri europene, am 

reabilitat mai multe puncte termice. 

În acest moment suntem în procedura de finalizare a recepţiei lucrărilor  la aceste  

puncte termice şi în momentul cel mai rapid, când vom avea toată documentaţia, vom 

veni în faţa Consiliului Local pentru a propune ca aceste puncte termice, sunt mai multe 

la număr, sunt aproximativ 7, care în urma modernizării au, la care în urma 

modernizării a rezultat un spaţiu excedentar, un spaţiu care poate fi utilizat pentru 

activităţi, gen  cum le desfăşuraţi dumneavoastră, întâlniri cu pensionarii pe diverse 

teme şi voiam să venim în faţa dumneavoastră, stimaţi consilieri, cu propunerea ca 

aceste spaţii excedentare să fie utilizate pentru activităţi comunitare, de diverse tipuri, 

pentru asociaţiile de pensionari, pentru asociaţii de copii, pentru diverse cluburi, de 

diverse activităţi care vin în folosul societăţii. Sunt diverse, gen pentru tineri care fac 

modeling, fac, unii fac robotică ş.a.m.d.  
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Sunt mai multe solicitări venite în acest sens, tocmai de aceea suntem în faza 

finală de elaborare a documentaţiei de aprobare a recepţiilor finale la aceste lucrări. 

Venim în faţa dumneavoastră,  le inventariem, stabilim  împreună destinaţia acestor 

spaţii şi le vom pune la dispoziţie. Dar cu o singură condiţie şi aici vreau să facem o 

subliniere foarte clară, trebuie să respectăm şi Codul Administrativ, în care  spune în 

art.108 că administrarea  domeniului public şi privat al unităţilor administrativ- 

teritoriale, consilii locale, consilii judeţene hotărăsc în condiţiile prevăzute de parte a-

V-a a prezentului Cod, că bunurile ce aparţin  domeniului public şi privat al consiliilor 

locale sau consilii judeţene, după caz, să fie date în folosinţă gratuită, atenţie, 

instituţiilor de utilitate publică. 

Aici trebuie văzut foarte clar dacă aceste organizaţii au statut de utilitate publică. 

E o discuţie mult mai amplă. Colegii mei au purtat  discuţii cu asociaţiile de pensionari. 

Exisă şi o lege specială a asociaţiilor de pensionari. Vom ţine cont de toate aceste 

aspecte legislative astfel încât...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rugăm să ţineţi 

cont de...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să fim, să fim în...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Aşadar...” 

Doamna Năstase Elena: „Dacă îmi daţi voie, mai vreau să...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...în sprijinul şi litera legii, ca să 

putem să le punem la dispoziţie fără niciun fel de problemă aceste spaţii. Vă 

mulţumesc!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, vă rog!” 

Doamna Năstase Elena: „Am primit răspuns la 2 scrisori, exact aşa cum a spus 

domnul Primar. Problema este că am omis eu să scriu, dacă e posibil să plătim o chirie, 

chirie scrie în Legea 324, de care pomenea domnul Primar, că chiria se stabileşte de  

Consiliul Local, de Consiliul Municipal, deci plătim o chirie. În Focşani...” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Tocmai v-a citit domnul Primar că nu 

se poate, este cu titlu gratuit.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Deci dacă îmi daţi 

voie. Noi deja am depăşit şedinţa de Consiliu Local, noi nu avem Diverse, deci haideţi 

să închidem şedinţa de Consiliu Local şi dacă se doreşte, să discutăm pe margine, 

aplicat. Vă rog domnule consilier Macovei, pentru că am dat cuvântul tuturor.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Deci o întrebare...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Şi după aceea o să 

închid şedinţa.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Dumneavoastră  în momentul de 

faţă unde vă desfăşuraţi activitatea? La Ateneu de 2 ori pe săptămână, da?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „......şi aţi mai avea nevoie?” 

Doamna Năstase Elena: „La Ateneu am fost de vreo 2 ori, când nu era sala 

ocupată şi în rest, în parc.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Eu vă fac o propunere.” 

Doamna Năstase Elena: „Da...” 
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Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Pentru luna iunie şi iulie, o dată pe 

săptămână vă dau eu spaţiu.” 

Doamna Năstase Elena: „Unde, unde aveţi spaţiu?” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Fosta Casa a Cărţii.” 

Doamna Năstase Elena: „Unde?” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Fosta Casa a Cărţii.” 

Doamna Năstase Elena: „Casa Cărţii...” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „2 luni, iunie şi iulie, sus la etaj.” 

Doamna Năstase Elena: „Da, da, da.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „O dată pe săptămână, vorbim 

după.” 

Doamna Năstase Elena: „Joia dimineaţa...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, vă rog să vorbiţi 

după aceea, ca să închidem şedinţa, pentru că suntem şi în live.” 

Doamna Năstase Elena: „Voiam să vă justific de ce, de ce am cerut cu titlu 

gratuit.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Năstase,  îmi 

daţi voie să închid şedinţa şi după aceea rămânem şi discutăm, da? Dragi colegi vă 

mulţumesc! Declar şedinţa închisă, ne vedem data viitoare!” 
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