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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 21.07.2021 

 

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

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

Focșani, cu participarea online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

 d-na Carmen Grosu – director executiv Directia economică; 

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciu investiții; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 

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

 

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

anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

  Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară, convocată de îndată a Consiliul 

Local al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 21.07.2021.  

Vă aduc la cunoștință că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 650 

din 21.07.2021, emisă de Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin 

Misăilă, ședință ce se desfășoară cu participare fizică și online.  

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

care participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel? Domnul Bîrsan mă auziți? Revin. 

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? Absent. 

Domnul Dumitru Victor?” 
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Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”.  

Doamna președinte de ședință Ana Maria Dimitriu „colegii din online mi-au 

transmis că nu se aud. Vă rog.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„eu îi urmăresc și pe măsură ce apar conectați, dar nu ne aud, revin. Domnul Dumitru 

v-am auzit. 

Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu? O să revin poate se conectează.” 

Domnul Macovei Liviu George? 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia? Revin. 

Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?”  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru „Prezent.” 

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? Este în concediu, nu s-a conectat. 

Domnul Ungureanu Daniel?  

Domnul consilier Ungureanu Daniel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Zîrnă Cristian?” 
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Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Bîrsan acum ne auziți? Oricum se consemnează că este conectat, dar nu ne 

aude și pe măsură ce i se activează microfonul... Sugerăm domnul Bîrsan să faceți o 

relogare sau îi scrieți dumneavoastră domnule Costea? 

Doamna Drumea? Absent nu s-a conectat. 

Doamna Marcu? Nu s-a conectat, absent. Se conectează doamna Marcu acum. 

Doamna Marcu mă auziți? Doamna Marcu mă auziți?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Bîrsan acum ne auziți? Îl notez prezent, că să dăm drumul la ședință. 

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

online tot 9 , absenți consemnați fiind 3 domni consilieri...” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea „bună ziua, Drumea sunt.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„este prezentă și doamna Drumea.  

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Doamna președinte de ședință vă rog să preluați lucrările ședinței.” 

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

doamna secretar! Așadar această ședință care a fost convocată prin Dispoziția nr. 650 

și are un singur proiect înscris pe ordinea de zi, țin să vă reamintesc doamna secretar 

și să luați act de acest lucru, conform art. 136, articolul 8, lit. „c” din Codul 

Administrativ, faptul că nu are avizul comisiei de specialitate, proiectul nu poate fi 

supus...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„are 8 avize, 7 sau 8 avize...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna secretar vă rog 

să consemnați acest lucru, ședința nu se poate desfășura. Așadar neavând avizul 

comisiei de specialitate .... 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„are 7 avize...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dați-mi voie să-mi duc 

până la capăt...” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„dumneavoastră vorbiți să consemnați, dar trebuie ...” 

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

ca să se consemneze pe stenogramă, da? Atât timp cât nu are avizul comisiei de 

specialitate, ședința nu se poate desfășura. Da? Iar pentru că tot sunt o parte din cei... 

asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„doamna președintă mă iertați, dar poate îmi dați cuvântul...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...ședința nu poate să 

se desfășoare...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„poate îmi dați cuvântul ca să se consemneze, așa cum vă doriți și dumneavoastră...” 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„avem aviz din 7 iunie, pe exact același proiect...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „și v-ați uitat avizul ce 

voturi are?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„nu contează pozitiv sau nu, trebuie să aibă aviz...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna secretar, un 

aviz din 17.06. pentru un proiect înscris pe ordinea de zi din 21 iulie, nu se cade și știți 

foarte bine conform Codului Administrativ... Aduceți-vă aminte de proiectul cu 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI, de fiecare dată, a fost băgat de 10 ori, 

de 10 ori a avut avizul comisiei de specialitate, așa este și în cazul acestui proiect. 

Oricum am încheiat subiectul și s-a consemnat lucru acesta. Ședința nu se poate 

desfășura ...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„ședința se poate desfășura...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...din prisma faptului 

că proiectul înscris pe ordinea de zi nu are avizul comisiei de specialitate.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„are aviz.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „și pentru că... încă o 

dată, revin, ședința nu se poate desfășura. Mai mult decât atât faptul că sunt acești 

oameni în sală și pentru că se face uz, cum s-a făcut și de angajații Direcției de 

Dezvoltare, cum s-a făcut uz de angajații Primăriei municipiului Focșani, astăzi se face 

uz de problemele acestor oameni care sunt asistenți personali ai celor cu dizabilități. Și 

aici să vă fie rușine domnule Primar că ați ajuns pe spatele dumnealor să vă creați acest 

capital politic și să-i mințiți că astăzi în instanță când ați fost prezent cu un întreg staff 

în spate, în frunte cu administratorul orașului, care... mă rog..., dumneaei știe ce căuta 

acolo, cu consilierul juridic din Primăria Focșani, cu avocatul Sindicatului și ați depus 

astăzi în instanță documente pe care nici mie, nici instanței nu le-ați prezentat în timp 

util. De aceea pe 26 iulie ne vom vedea din nou în instanță ca să se judece această 

suspendare. Deci, încă o dată, să vă fie rușine că ați ajuns pe spatele unor oameni 

suferinzi să faceți propagandă politică...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu ați 

înțeles nimic.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ședința nu se poate 

desfășura, așadar, la revedere.” 

 

 

 

 

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

                                                                   Marta Carmen Ghiuță 

 

 

 

   ÎNTOCMIT, 
 Daniela Bobeică  

  
 


