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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 24.02.2021 

 

 

     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 Serviciu Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

 d-na Diana Cotea – șef birou agricultură; 

 d-na Carmen Grosu – director, Direcția Economică; 

 d-na Oana Amăriuței – șef serviciu Administrarea domeniului public si 

privat, publicitate; 

 d-na Alina Iordăchescu – inspector serviciul Resurse umane, 

managementul calităţii; 

 d-na Marieta Bâra – inspector Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor; 

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

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Marius Manoliu – inspector Birou relații cu publicul, informare 

publică; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

 d-na Daniela Pamfil – inspector Serviciul Corp de Control al primarului; 

 d-nul Andreea Cherciu – șef serviciu Autorizări construcții;  

 d-nul Manole Merchea – director SC ENET SA Focșani; 

 d-na Mirela Bernovici – inspector DAS Focșani; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Creșe; 

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

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

 d-nul Dorian Alecsandrescu – director Poliția Locală Focșani; 

 d-nul Viorel Ciubotaru – director CSM 2007 Focșani. 

 d-nul Săndel Ghiuță – director SPCLEP Focșani; 

 d-nul Ionel Agrigoroaiei – director Liceul Sportiv; 

 d-na Elena Luminița Balaban – director Colegiul Tehnic Auto Traian 

Vuia; 

 d-na Carmen Cazaciuc – referent Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia. 
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  Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al 

municipiului: 

 

SECȚIUNEA I 

 

1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială „Anghel Saligny”  Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 292/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae 

Iorga”  Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 382/2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

local al municipiului Focșani care să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din 

municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face 

parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului General al Municipiului Focșani pentru activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2020 – 31.12.2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitaţie 

publică a suprafeţei de 29,6321 ha teren păşune situată  pe teritoriul administrativ al 

localităților: Golești, Bolotești și Slobozia Ciorăști care aparţine domeniului public și 

privat al Municipiului Focşani, începând cu anul 2021, pe o perioadă de 7 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2021, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al 

municipiului Focșani pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții 
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„Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. 

Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă – PT8” din municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

9. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa Zaharia”, cod LMI VN-II-m-B-

06403 din Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 13, înscris în CF nr. 66314 Focșani, aflat 

în proprietatea domnilor Hănciulescu Liviu Tudor, Șoană Rodica-Angela, Șoană 

Bianca-Angela, Șoană Elena-Valentina și Georgescu Andrei Ioan;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric „Casa Scalvone”, cod LMI VN-II-m-B-

06406 din Focșani, str. Cernei nr. 12, înscris în CF nr. 53911 Focșani, aflat în 

proprietatea domnului Dumitru Robert-Eugen;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil 

din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. 

G.K.Constantinescu”, în domeniul public al municipiului Focșani, în vederea realizării 

unor proiecte de utilitate publică;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil si a autorizaţiei 

de amplasare şi/sau de acces în favoarea Unităților Administrativ Teritoriale Comuna 

Milcovul, Comuna Gologanu și Comuna Răstoaca pentru folosința terenurilor aferente 

Străzilor Bucegi, 1 Decembrie 1918, Brăilei, DN 2 (Calea Moldovei), DN 23 și DN 23 

A, până la limita cu UAT Milcovul, pe care se va amplasa rețeaua de distribuție a 

gazelor naturale aferente obiectivului de investiții “Înființare sistem de distribuție gaze 

naturale în Comuna Milcovul, Județul Vrancea, Înființare sistem de distribuție gaze 

naturale în Comuna Gologanu, Județul Vrancea și Înființare rețea de alimentare și 

distribuție gaze naturale în Comuna Răstoaca, Județul Vrancea”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață totală de 59,00 mp. situat în Focșani, str. Teiului nr. 12, județul 

Vrancea, T 106, P 5599 înscris în CF 63738, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către doamnele Popa Magdalena-Nela și Șerbu Ioana;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind stabilirea destinației birourilor situate în 

clădirea Primăriei municipiului Focșani din Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, 

camerele nr. 107, nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru organizarea cabinetelor 

viceprimarilor Municipiului Focșani în mandatul 2020-2024;  
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Inițiatori, consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-

George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra 

 

15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani 

nr.407/2020 privind numirea a doi consilieri locali și a unui reprezentant al comunității 

ca membri în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007; 

Inițiatori, consilieri locali Zîrnă Cristian, Neculaii Tănase, Dimitriu Ana-Maria, 

Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Costea Ionel, Dumitru Victor 

 

  SECȚIUNEA a II-a  

 

1. Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor Focșani pe anul 2020; 

2. Plângerea prealabilă formulată de Gongu Emanuel, Iorga Marius-

Eusebiu, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel de reanalizare și 

revocare a Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 9/2021 privind aprobarea utilizării, 

în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 

a anului precedent, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

15633/12.02.2021; 

3. Plângerea prealabilă formulată de Gongu Emanuel, Iorga Marius-

Eusebiu, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel de reanalizare și 

revocare a Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 4/2021 privind alegerea 

viceprimarilor municipiului Focșani, înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub 

nr. 15634/12.02.2021; 

4. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 16 februarie 2021 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 16925/16.02.2021, în dosarul nr. 

268/91/2021 având drept obiect anulare act administrativ (alegeri viceprimari), cu 

termen la data de 18 februarie 2021; 

5. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 16 februarie 2021 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 16828/16.02.2021, în dosarul nr. 

269/91/2021 având drept obiect anulare act administrativ (excedent buget local), cu 

termen la data de 3 martie 2021. 

 

  SECȚIUNEA a III-a – Diverse 

 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local a Municipiului 

Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 24.02.2021. Așa cum știți, această ședință a 

fost convocată prin dispoziția d-lui Primar nr. 146/ 18.02.2021, ședință ce se desfășoară 

cu participarea fizică. 

Având în vedere acest lucru vom face apelul nominal al d-nilor consilieri locali 

care participă la ședință. 

D-nul Bîrsan Costel? 
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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?” 

Domnul consilier Gheoca Emanuel: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu? Nu este în sală, dar la comisii a fost online, dar acum? 

D-nul Iorga? Este prezent în mediul online.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „sunt online, sunt la Bacău, îmi cer 

scuze, îmi pare rău”. 

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”. 

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”. 
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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: 

„Domnul Tănase Neculai?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „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 19 de consilieri locali municipali, iar în mediul 

online un domn consilier.  

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

Vreau să vă supun atenției procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local din 28.01.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „la pagina 54, aș dori să se rectifice, 

există o eroare materială acolo, mă numesc Alexandra Tătaru, repet și nu Tănase. 

Mulțumesc, la pagina 54 de 3 ori se repetă acest nume.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„bine, corectăm. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare și se aprobă…” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Iorga puteți să 

votați procesul verbal.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „da bineînțeles, sunt „pentru”. M-ați 

auzit?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„procesul verbal a fost aprobat. Da, v-am auzit. 

Vă supun atenției procesul verbal a ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din 04.02.2021. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proces verbal?  

Văd că nu sunt discuții. O „abținere” a d-nului consilier Bîrsan Costel. cu 

majoritate procesul verbal a fost aprobat.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„da, scuze. 

Vă supun atenției procesul verbal a ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din 12.02.2021. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proces verbal? Văd că nu sunt 

discuții, supun la vot procesul verbal. D-nul Bîrsan Costel și d-na Tătaru Alexandra se 

„abțin”. Cu majoritate procesul verbal, și d-nul Iorga a fost „pentru”, a fost aprobat. 
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Vă supun la vot și procesul verbal a ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din 17.02.2021. Dacă sunt discuții asupra acestui proces verbal?  

D-nul Bîrsan și d-na Tătaru se „abțin”, d-nul Iorga este „pentru”, cu majoritate 

de voturi procesul verbal a fost aprobat. 

Vă rog să se consemneze că au fost îndeplinite până la acest moment toate 

procedurile impuse de Codul Administrativ privind proiectele înscrise pe ordinea de zi 

a ședinței care sunt însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și 

de avizele comisiilor de specialitate și trebuie să 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. 

De asemenea vă  rog ca în cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate 

să procedați în conformitate cu prevederile Legii 161/2003. 

În continuare, d-nule președinte, vă dau cuvântul pentru a prelua conducerea 

ședinței.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc d-na 

secretar general. După cum foarte bine știți ați primit ordinea de zi din data de astăzi. 

Vă supun atenției dacă aveți ceva comentarii pe marginea ordinii de zi sau o 

suplimentare, vă rog? Da d-nule Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „mulțumesc d-nule președinte. Avem un 

proiect, vrem să suplimentăm cu un proiect: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate Colegiul Național Unirea, 

localitatea Focșani, str. Cezar Bolliac nr. 15, județul Vrancea. Și înafară de asta aș vrea 

să facem o modificare a ordinii de zi, dar haideți să le luăm pe rând, nu?” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mai sunt alte discuții 

pe marginea ordinii de zi? Dacă nu, vă propun și eu ca proiectul nr. 15 de pe ordinea 

de zi să-l punem primul, astfel încât să citim nominalizările de la proiectul 1 la 5 plus 

proiectul acesta 15 astfel încât să putem vota secret. După cum foarte bine știți de la 

proiectul 1 până la proiectul 5, împreună cu proiectul 15 se fac nominalizări pentru a 

fi votați consilieri locali în consiliile de administrații și alte organizații. 

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi propusă de d-nul Tănase si se aprobă 

cu 19 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” a d-nului consilier Iorga Marius Eusebiu. 

Supun la vot mutarea proiectului nr. 15 pe prima poziție și se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”. 

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa și se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

O să am rugămintea după ce citesc proiectele de la nr. 15…, da vă rog d-nule 

Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „mulțumesc d-nule președinte, bună ziua 

tuturor, aș vrea, dacă îmi permiteți, să-i urez colegului nostru d-nul Costea Ionel să-I 

urăm La mulți ani, este ziua domniei sale de naștere, multă sănătate, fericire, spor în 

activități și succes în tot ceea ce-și dorește. Este colegul nostru și înafară de disputele 

politice pe care uneori le avem și sunt regretabile de cele mai multe ori, calitatea umană 

nu trebuie pierdută, dacă o avem. La mulți ani d-nule consilier, sănătate, numai bine.” 

Domnul consilier Ionel Costea „vă mulțumesc.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc d-nule 

Gongu, La mulți ani d-nule Costea. D-nule Iorga dacă îmi permiteți v-aș ruga să 

închideți microfonul. Mulțumesc.” 

 

 Se prezintă punctul  15 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani nr.407/2020 privind numirea a 

doi consilieri locali și a unui reprezentant al comunității ca membri în Comitetul 

director al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;Inițiatori, consilieri locali 

Zîrnă Cristian, Neculai Tănase, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia-Silvia, 

Macovei Liviu-George, Costea Ionel, Dumitru Victor 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog să faceți 

nominalizări, eventual discuții.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă 

mulțumesc d-nule președinte, bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, dragi colegi, 

stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass-media. Este un proiect pe ordinea de zi, 

acest proiect prin care se dorește înlocuirea unui reprezentant al societății civile, un 

domn care zic eu că face cinste municipiului Focșani prin tot ceea ce a făcut și prin tot 

ceea ce face și pentru a nu vorbi prea mult am pregătit un filmuleț de prezentare a         

d-nului Dima Vali, cel care astăzi se vrea de către consilierii PNL să fie exclus din 

consiliul director al Clubului Sportiv Municipal Focșani. Rog aparatul tehnic să 

prezinte filmulețul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-nule președinte nu cred că acest filmuleț 

era în ordinea de zi și noi suntem…” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este o 

prezentare la obiectul …” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-nule Primar nu v-am întrerupt și vă rog cu 

respect să nu mă întrerupeți nici pe mine. Deci d-nule președinte, vă rog să supuneți la 

vot acest lucru pentru că nu era pe ordinea de zi și apoi noi nu am venit la cinematograf 

aici, noi avem Consiliul Local, ședință de Consiliu Local, dezbatem proiecte, 

nicidecum privim filme, fără filme. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „este adevărat nu suntem la cinematograf 

aici, ci vrem să arătăm cetățenilor și vă rog frumos d-nule președinte de acum înainte 

toate realizările dumneavoastră, ale d-nilor consilieri PNL să fie expuse pentru ca 

cetățenii să vadă, nu numai să audă numai vorbe, pentru că poate unii oameni nu-și dau 

seama despre ce este vorba, de aceea este oportun ca cetățenii municipiului Focșani, 

cei care au votat atât PSD, cât și PNL, să își dea seama dacă au greșit sau dacă nu au 

greșit atribuind votul unui partid sau altuia și bineînțeles să nu excludem, d-na 

reprezentant de la USR pe care o stimez, o apreciez și sper ca imparțialitatea de care 

spunea dumneaei că va ține cont, să fie și reală. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Nedelcu, dragi 

colegi, după cum a precizat și d-nul Bîrsan, nu cred că este oportun acum să facem 

această prezentare. Vă propun totuși altceva, ca să nu spuneți că nu sunt maleabil din 

punctul acesta de vedere. Avem rubrica diverse, putem foarte bine ca această 

prezentare să o facem la rubrica diverse, chiar și alte comentarii care doriți să le 

faceți...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu mai are relevanță.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „are relevanță pentru 

că ... plus că nu m-ați anunțat și cred că dacă considerați totuși că trebuie prezentat, eu 

nu pot decât să supun la vot această propunere. Tocmai de asta. Dacă nu e proiect nu 

trebuie să apară.D-nule Tănase, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „eu am tot respectul pentru d-nul Dima, nu 

am absolut nici o problemă, numai că inițiatorii acestui proiect nu este d-nul Primar, 

este un grup de consilieri PNL, deci prin urmare, cum ați spus și dumneavoastră noi 

suntem de acord să prezentăm acest filmuleț la sfârșit. Acum avem ... părerea noastră 

este alta, așa că nu merge nici pe denigrări, nici pe nimic. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „bună ziua, vă mulțumesc d-nule 

președinte, dacă tot nu vizionăm acest filmuleț care prezintă un cetățean care ne face 

onoare, atunci aș dori să o fac eu prin cuvintele mele, pentru că este de prisos văd în 

acest Consiliu Local să lăudăm un cetățean care face numai lucruri pozitive. Din păcate 

rămân cu un gust amar. Ceea ce vreau să prezint în Consiliul Local și cetățenii orașului 

Focșani ar trebui să priceapă și să înțelegem cu toții că toți cu inițiative frumoase și 

pozitive sunt dați la o parte, asta nu pot să înțeleg...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Mocanu ...” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „vă rog frumos d-nule președinte...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „fac o precizare, vreau 

să fiți foarte scurt pentru că prezentarea de care vorbiți, ați mai făcut-o acum o lună 

jumătate, două chiar când am votat. Să fiți un pic mai scurt, atât vă doresc, nu neapărat 

să nu faceți comentarii, vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „cum am precizat și la comisie, eu nu am 

întrerupt pe nimeni în cele 4 luni și nici în timpul rămas în acest mandat nu voi întrerupe 

sau nu voi vorbi peste, vă mulțumesc pentru înțelegere. D-nul Dima Valentin în 2020 

a fost un pionier ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule președinte se face un abuz în această 

ședință...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog serviciul tehnic, 

vă rog...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „deci nu este corect.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „... ” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Gongu vedeți-vă domnule de 

problemele dumneavoastră. Eu nu vreau să întrerup pe nimeni, dar vă rog frumos să 

respectăm ceremonia acestei ședințe.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Tănase...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „sunteți președinte de ședință opriți-l pe 

domnul viitor Ministru...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Tănase v-am 

înțeles, d-nule Nedelcu ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă rog frumos dacă vreți să aveți o ședință 

...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „rog serviciul tehnic să 

ia în considerare ceea ce spun eu și ceea ce votăm. Vă mulțumesc. După ședință, după 

ce o închid, după cum ați mai făcut, puteți să vorbiți orice vreți dumneavoastră, după 

ce închid ședința, da? 
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...  

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „se pare că ați făcut 

lucrul acesta. După închiderea ședinței ați mai prelungit, n-ați fost prezent d-nule 

Nedelcu, dar lucrul a mai fost făcut.” 

Un cetățean din sală vorbește fără microfon. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „să știți că eu conduc 

această ședință, nu dumneavoastră. Eu conduc această ședință, dacă doriți, vă precizez, 

dacă doriți să vorbiți pentru proiect vă rog să vă înscrieți și cu cea mai mare plăcere vă 

dau cuvântul, dar ordonat, la diverse sau la ce proiecte doriți, da? Vă rog frumos. Eu 

sunt convins că serviciul ...” 

Un cetățean din sală vorbește fără microfon. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „doamnă aveți perfectă 

dreptate, vă promit că după ședință vă dau un cd, vă promit că vă dau un cd după 

ședință. 

Vă rog, d-nule Mocanu să continuați, l-am întrerupt pe d-nul Mocanu.” 

Un cetățean din sală vorbește fără microfon. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „dacă nu vă liniștiți sunt 

nevoit să vă scot afară,vă rog frumos suntem în ședință de Consiliu Local. 

D-nule Nedelcu, d-nule Bîrsan, d-nule Nedelcu, d-nule Bîrsan, d-nul Mocanu, 

d-nul Nistoroiu, d-nul Mocanu l-am întrerupt și nu este ok, vă rog d-nule Mocanu 

continuați.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „mulțumesc. În anul 2020 în plină 

pandemie d-nul Dima Valentin a strâns fonduri și donații pentru Spitalul Sf. 

Pantelimon. A fost implicat în evenimente sociale, culturale și sportive. D-nule Tănase 

nu am vorbit peste dumneavoastră și nu v-am întrerupt niciodată. Vă rog frumos să mă 

respectați, nu am comentat peste dumneavoastră indiferent de declarațiile 

dumneavoastă și spusele dumneavoastră, vă rog frumos să mă respectați.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Mocanu...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule președinte vă rog să vorbească la 

obiect, pe proiect.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Mocanu vă rog 

să vorbiți cât puteți de repede. Să știți că nu opresc nominalizarea d-lui Dima, deci încă 

o dată și votul va decide.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „d-nule consilier, d-nule președinte am o 

rugăminte, vă rog din suflet dacă tot sunteți președinte, întrerupeți vă rog tot felul de 

intromixtiuni în ședință, da? Și comentarii inutile, lăsați omul să spună pentru că nu ați 

făcut cu timer cum făceam eu, pentru că eu așa îi opream, nu puteam la câte elucubații 

făceau și spuneau nu puteam să-i opresc altfel. Dacă vreți un timer vom vorbi pe timp, 

dacă nu lăsați-l să se exprime exact atâta timp cât dorește. D-nul consilier Bîrsan mereu 

îmi spunea, d-nule lăsați-mă să vorbesc, vă rog frumos să-l lăsați să vorbească.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „sper să fie valabil și 

pentru partea dreaptă nu numai pentru partea stângă. Vă rog d-nule Mocanu.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „în comisie, mai devreme d-nule 

președinte Macovei ați făcut o afirmație gravă din punctul meu de vedere, doriți să-l 

schimbați pe d-nul Dima Valentin pentru că nu-l cunoașteți sau nu-i cunoașteți 

activitatea, asta nu este un motiv de schimbare ...” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „m-ați întrebat personal 

dacă-l știu d-nule Mocanu.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „asta este afirmația și nu este corectă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ba da, este foarte 

corectă, nu-l cunosc.” 

 Domnul consilier Georgian Mocanu „sportul focșănean a avut foarte mult de 

câștigat în ultimii 6-7 ani de zile pentru că site-ul invrancea a promovat toate activitățile 

sportive, fie meciurile de handbal, baschet, fotbal, volei plus evenimentele sportive 

pentru sportul de masă din municipiul Focșani.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Mocanu nu sunt 

în Consiliul Local să promovez un anumit site și o anumită firmă, vă rog frumos să nu 

vă referiți ...” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „dumneavoastră și colegii dumneavoastră 

ați menționat că nu cunoașteți activitatea și nu cunoașteți nici acest site...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „... d-nule Mocanu vă 

rog frumos să nu faceți reclamă în Consiliul Local.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „nu facem reclamă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „un om care face bine 

este foarte binevenit, dar nu faceți reclamă, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „cred că dumneavoastră doriți un pic, să 

manipulați un pic imaginea d-nului Dima Valentin. Vă rog frumos să mă lăsați să 

prezint...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „dacă nu spuneți nume 

de firme sau de site cu cea mai mare plăcere.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „d-nule Tănase nu v-am întrerupt, vă rog 

frumos... dumneavoastră pentru că nu lăsați un filmuleț de 30 de secunde să se 

deruleze...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Mocanu nu am 

spus că nu-l las, am spus că-l putem vedea la rubrica diverse.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „cetățenii doreau să-l vizioneze...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „cetățenii pot vedea și 

de la ora 12.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „deci noi, grupul PSD din Consiliul Local 

am decis să aducem un cetățean care nu este membru de partid, nu este nici în PSD, 

nici în PNL, nici în partidul USR da? Și merită din plin această numire pe care am 

făcut-o noi, nu numai prin implicarea pe care a avut-o de-a lungul celor 6, 7 ani de zile, 

dar prin afirmațiile unor colegi de-ai dumneavoastră spuneți că nu are, nu știu, merite 

sportive, diplome sau medalii, locului I și așa mai departe.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Tănase... d-nule 

Mocanu vă rog eu frumos...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule președinte nu mai dați voie la 

minciuni, n-a spus nimeni așa ceva...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Mocanu ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „n-a denigrat nimeni această persoană...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „nu am spus așa ceva 

în această ședință vă rog frumos... eu îl las dar să vorbească corect.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu „îl intrerupeți mereu, lăsați omu să vorbească. 

D-nule Tănase nu vă mai băgați, nu mai suntem acum 4 ani de zile, stați liniștit acolo, 

ați ajuns Ministru, v-a pus d-nul Ion Ștefan, Ministru, nu mai aveți prestanța aceea de 

consilier mic local, astazi sunteți Ministru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Mocanu dacă 

vă referiți la noi este normal să vă întrerup, vă rog frumos să vorbiți de d-nul Dima, nu 

de noi.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „în ședința trecută ați făcut asemenea 

afirmații .” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog să vorbiți de      

d-nul Dima, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „vă mulțumesc. Chiar dacă nu are locul 

unul câștigat într-o ramură sportivă, asta nu înseamnă că prin activitatea dumnealui nu 

poate să reprezinte în Consiliul de Administrație la CSM 2007. Cum au fost și miniștri 

fără o specializare în domeniul sportului care au fost numiți, d-na Sorina Plăcintă a fost 

numită Ministrul Sportului...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule președinte se bate câmpii aiurea...” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „și nu a avut o pregătire în domeniu, deci 

nu trebuie acum să avem cine știe ce doctorate în sport ca să ajungem în Consiliul de 

Administrație la CSM 2007.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc. Vă rog 

să facem nominalizări. Din partea PNL? D-nule Tănase, d-nule Zîrnă vă rog pe cine 

propuneți?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „mulțumesc. Propunerea PNL – USR PLUS 

pentru acest loc este d-nul profesor de educație fizică Paul Alecsandrescu, fost antrenor 

la CSM.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Nedelcu dacă 

aveți propunere și dumneavoastră? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „cred că este clar că îl susținem pe d-nul 

Dima Valentin, un om dedicat sportului, chiar dacă nu a fost profesor de sport. Un om 

implicat care nu trebuie neapărat să facă parte din profesorat pentru că nici noi, 

consilierii locali, facem parte din Consiliile de Administrație a școlilor, nu suntem 

profesori. Nu cred că este un motiv, dar în schimb omul acesta a demonstrat că este 

pentru sport, a demonstrat că este pentru a promova valorile sportive. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Emilian Gongu „aș vrea să fac o îndreptare de eroare 

materială, văd că la inițiatori este și numitul Neculaii Tănase, mulțumim naturii că a 

lăsat un singur Neculai Tănase, dar aș vrea să se consemneze pentru că este nume și 

prenume corect, deci ar putea să nu se ia în calcul ca inițiator de proiect. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „sunt convins că d-na 

Dăscălescu a notat nominalizările.” 

 

  Se prezintă punctul  1 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al    Municipiului Focșani în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Anghel Saligny”  

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 
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Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL o susține pe d-na viceprimar 

Alexandru, scuze Alexandra Tătaru.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „întradevăr văd că d-na Alexandru Tătaru, 

văd că le este frică deja, observ că sunteți un bărbat acolo, nu mai sunteți o doamnă. 

Grupul   PSD... 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „d-nule consilier mă cheamă Alexandra, 

nu Alexandru.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „domnul, colegul dumneavoastră cred că 

deja, v-a luat frica.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Nedelcu 

nominalizarea vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „noi grupul PSD îl propunem pe d-nul 

Ungureanu Daniel.” 

 

  Se prezintă punctul  2 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 292/2020 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”  Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL-USR PLUS o susține pe d-na 

viceprimar Alexandra Tătaru.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „PSD, singurul de altfel partid, care este 

aprope de cetățeni o propune pe d-na Nedelcu Cristina, m-am emoționat de la d-nul 

Zîrnă.” 

 

  Se prezintă punctul  3 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 382/2020 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 

Focșani care să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „PNL-USR PLUS o susține pe d-na 

viceprimar Alexandra Tătaru.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „PSD, precum, mă repet, singurul partid care 

ține cu  țara îl propun pe subsemnatul, d-nul consilier Mihai Nedelcu.” 

 

  Se prezintă punctul  4 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului 

Focșani pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Neculai Tănase „majoritatea PNL – USR PLUS propune pe 

d-na viceprimar Dimitriu Ana-Maria și pe d-nul consilier Bîrsan Costel.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu „PSD, singurul partid care voteaza și este 

pentru țară, propune pe d-nul Iorga Marius Eusebiu și d-nul Radu Nițu. Observ că s-au 

schimbat purtătorii de vorbe, felicit această atitudine. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc d-nule 

Nedelcu, cred că d-na Dăscălescu a și notat.” 

 

  Se prezintă punctul  5 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

inițierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a suprafeţei de 29,6321 ha 

teren păşune situată  pe teritoriul administrativ al localităților: Golești, Bolotești 

și Slobozia Ciorăști care aparţine domeniului public și privat al Municipiului 

Focşani, începând cu anul 2021, pe o perioadă de 7 ani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Propuneri? 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „membrii cu drepturi depline în comisie sunt 

d-nul Costel Bîrsan și d-nul Victor Dumitru, iar membri supleanți sunt d-nii Costea 

Ionel și Zîrnă Cristian.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „PSD singurul partid care votează pentru 

populație, pentru țară, îl propune pe d-nul Radu Nițu ca membru permanent și pe d-nul 

Gongu Emanuel, ca supleanți pe d-nul Nistoroiu Alexandru și d-nul Mocanu 

Georgian.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc, o să 

rog serviciul de specialitate să întocmească buletinele de vot cu rugămintea să întocmiți 

doar 19 buletine de vot, pentru că d-nul Iorga este online și nu poate vota. Da d-nule 

Nițu, vă rog.” 

Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte trebuie să alegem și o comisie 

de numărare a voturilor.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „corect, aveți dreptate, 

mulțumesc de atenționare.” 

Domnul consilier Radu Nițu „vă rog să-mi permite-ți să facem și propunerile.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „da, vă rog d-nule 

Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu „din partea grupului PSD, care au rezolvat atâtea 

probleme în municipiul Focșani, județul Vrancea îl propun pe d-nul consilier 

Ungureanu Daniel și pe d-nul Gongu Emanuel.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „facem comisia de 3 

membri.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „PNL-USR PLUS propune în comisia de 

numărare a voturilor pe d-nul Victor Dumitru și pe d-nul Cristian Zîrnă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „da, vă mulțumesc, o 

să trecem la vot.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „d-nule președinte?” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „da d-nule Iorga vă 

rog.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „vă întrerup și eu o secundă, dacă îmi 

permite-ți să-i adresez o întrebare d-nei secretar general?” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „da, vă rog d-nule 

Iorga.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „d-na secretar general dacă sunt 

online pot vota și eu la proiectele care țin de votul secret? Bănuiesc că este un vot   

care-l dau transparent, la urma urmei.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„este transparent, nu este secret. Nu puteți participa la vot.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „sunt 4 nominalizări, 

eu zic să luăm pe fiecare în parte și dacă votul este pentru primii 3 aceea vor fi în 

comisie, corect? 

Începem cu d-nul Ungureau și sunt 20 voturi „pentru”. 

A doua nominalizare n-am reținut-o, scuzați-mă d-nule Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „d-nul Gongu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nul Gongu, scuzați-

mă.  Se supune la vot propunerea referitoare la d-nul Gongu și sunt 10 voturi „pentru” 

și 10 „abțineri”. 

Se supune la vot propunerea referitoare la d-nul Dumitru și sunt 11 voturi 

„pentru” și 9 „abțineri”. 

Se supune la vot propunerea referitoare la d-nul Zîrnă și sunt 11 voturi „pentru” 

și 9 „abțineri”. 

Din comisia de numărare a voturilor fac parte d-nul Ungureanu, d-nul Dumitru 

și d-nul Zîrnă. 

Propun 10 minute de pauză să votăm cât putem de repede sau 5 minute. Nu știu 

cât durează la d-na Dăscălescu, sunt cred făcute. 5 minute, dacă nu reușim în 5 minute, 

discutăm ..., haideți să terminăm cu votul acesta.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „d-nule președinte în această pauză nu 

putem urmări și vizualiza filmulețul? Vă rugăm frumos, mulțumim.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Mocanu am 

discutat treaba aceasta.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „d-nule președinte să ni se prezinte 

cine este acest personaj Alecsandrescu Paul? Membru PNL, nu?” 

 

Pauză  

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „haideți vă rog să intrați 

în sală domnilor consilieri. 

Reluăm ședința, vă rog, comisia de numărare a voturilor și o să încep cu 

proiectul nr. 15, vă rog să-mi spuneți rezultatul votului.  

Domnul consilier Victor Dumitru „în urma numărării voturilor la proiectul nr. 

15, avem următorul rezultat: 

- d-nul Alecsandrescu Paul avem 11 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”, 

0 voturi „nule” 

- d-nul Dima Valentin avem 8 voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă”, 0 

voturi „nule”. 

  Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc.” 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre nr . 15 și se aprobă cu 11 voturi „pentru” 

ale d-nilor și d-nelor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitru Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Tătaru Alexandra, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian și 9 

voturi „împotrivă” din partea d-nelor și d-nilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru,  Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 25 

 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „haideți, dar foarte 

scurt.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da, foarte scurt. Vă mulțumesc. Mulțumesc 

grupului PSD pentru că a dat șansa unui om să-și continue proiectele. Dezaprob votul 

consilierilor PNL care și-au mai pus un politruc, un lipitor de afișe, în funcție pe care 

nu o merită. Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Nedelcu am zis 

că ne înțelegem, dar ... 

Proiectul nr. 1.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „în urma verificării și numărării voturilor 

exprimate privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului 

Focșani în Comisia pentru evaluare și asigurare a calității la Școala Gimnazială 

„Anghel Saligny”  Focșani a rezultat următoarele: 

- d-nul Ungureanu Daniel avem 9 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă”, 0 

voturi „nule” 

- d-na Tătaru Alexandra avem 10 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, 0 

voturi „nule”. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ba da, este vorba de 

majoritatea simplă nu de absolută.  

Vă rog frumos, suntem 19 participanți... 

Vă rog frumos, am vorbit cu d-na secretar și am înțeles că acest proiect este cu 

majoritate simplă. Eu așa am înțeles, dacă d-na secretar general...  

 Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă 

„jumătate simplă înseamnă jumătate plus unu ...” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „din cei prezenți 

... aceea e absolută...  

Vă rog eu frumos!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă ”Spune-ți 

doamnă!” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „Domnule președinte!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Deci revin încă o dată! 

Prin majoritatea absolută înseamnă 11, adică jumătate din consilierii în funcție plus 1, 

da? Majoritate simplă, sunt din consilierii prezenți. Pentru că la vot au fost doar 19 

consilieri, doamna Tătaru a ieșit cu 10 voturi „pentru”. Vă rog să supunem la vot 

proiectul numărul 1, cine este pentru...este cineva ȋmpotrivă...da, domnule Iorga vă rog 

să votați.” 
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Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „eu ştiam că majoritatea absolută este 

vorba despre...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „domnule Iorga am 

lămurit problema cu doamna secretar. Am rugămintea să votați, eventual mai reluăm 

când sunteți prezent ȋn sală” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „sunt ȋmpotrivă, mulțumesc” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „da, vă mulțumesc” 

   

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi 

și se aprobă cu 11 voturi „pentru” ale d-nelor și d-nilor consilieri Costel Bîrsan, Costea 

Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă 

Cristian,Tătaru Alexandra și  9 voturi „ȋmpotrivă” a d-nelor și d-nilor consilieri, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-

Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu 

Daniel, devenind hotărârea nr. 26 

 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „vă rog domnule 

Dumitru să continuați” 

Domnul consilier Dumitru Victor „ Proiectul numărul 3, nu?„ 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „numărul 3”. 

Domnul consilier Dumitru Victor „deci numărul 3. Ȋn urma verificării şi 

numărării voturilor secret exprimate privind numirea unui reprezentant al Consiliului 

Local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială 

„Nicolae Iorga” din  Focșani, au rezultat următoarele: Nedelcu Cristina-Mirela: 8 

voturi „pentru”; 11 ȋmpotrivă, 0 nule; Tătaru Alexandra: 11 voturi „pentru”, 8 

„ȋmpotrivă”, 0 voturi nule. Mulțumesc! ” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „da, vă mulțumesc. 

Votăm proiectul numărul 3! ” 

 Se supune la vot proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi și se aprobă cu 11 

voturi „pentru” ale d-nelor și d-nilor consilieri Costel Bîrsan, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian,Tătaru 

Alexandra și  9 voturi „ȋmpotrivă” a   d-nelor și d-nilor consilieri, Gongu Emanuel, 

Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 27 

 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „vă rog, proiectul 

numărul 4 domnule Dumitru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor „deci ȋn urma verificării şi numărării 

voturilor secret exprimate privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

municipiului Focșani care să colaboreze cu Consiliul local al tinerilor din municipiul 

Focșani, au rezultat următoarele: domnul Nedelcu, consilier Nedelcu Mihai: 8 voturi 

„pentru”, 11 „ȋmpotrivă”, 0 voturi nule. Doamna viceprimar Tătaru Alexandra: 11 

voturi „pentru”, 8 „ȋmpotrivă”, 0 voturi nule. Mulțumesc! ” 
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Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „ da, vă mulțumesc, vă 

rog să votăm proiectul numărul 3, 4. Cine este” pentru”, este cineva ”ȋmpotrivă„ ?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „ Ȋmpotrivă !” 

Domnul consilier Radu Nițu „ Domnule preşedinte.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „domnule Iorga vă rog 

să ȋmi cereți microfonul. Deci proiectul 3, da?” 

Domnul consilier Tănase Neculai „Domnule preşedinte, este proiectul 3 după 

ordinea, după noua ordine de zi este 4.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „ da, mulțumesc! Vă 

rog.”,  

Proiectul se aprobă cu 11 voturi „pentru” ale d-nelor și d-nilor consilieri Costel 

Bîrsan, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase 

Neculai, Zîrnă Cristian,Tătaru Alexandra și  9 voturi „ȋmpotrivă” a   d-nelor și d-nilor 

consilieri, Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, 

Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru 

Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 28 

 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Vreau să o felicit pe doamna Tătaru, chiar 

dacă eu nu am fost votat acolo, a fost votată dumneaei, pentru că este un proiect 

important... şi ȋi urez succes. Şi ar fi bine să-şi reia ȋn... locul pe unde ȋl are pentru că 

atunci când citesc Alexandra Tătaru şi ȋl văd pe domnul Gheoca, am aşa o strângere de 

inimă” 

Domnul consilier Tănase Neculai „Era bine dacă şi votai... numai aşa să spui 

din gură pentru o impresie artistică.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ da păi ştiți, haideți să vă explic... apropo...că 

m-ați provocat domnule consilier.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Domnule Nedelcu, 

haideți că nu a pronunțat nume, vă rog eu frumos!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ aş vrea să ştiu un singur lucru, dacă doamna 

Tătaru ar putea să-mi spună. De ce nu şi-a votat elevul? Pe domnul Dima care i-a fost 

elev!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „domnule Nedelcu” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ despre ce vorbim aici? ” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „domnule Nedelcu, vă 

promit că va răspunde dar la „diverse”, haideți să trecem la proiectul numărul 3, reiau 

votul? Proiectul numărul 4 sau 5 de pe noua ordine de zi, ȋn legătură cu domnul secretar 

general al municipiului Focşani pentru activitatea desfăşurată anul trecut.”  

Domnul consilier Dumitru Victor „deci am procedat la verificarea şi 

numărarea voturilor secrete privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face 

parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului General al Municipiului Focșani pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 

rezultând următoarele: Radu Nițu 8 voturi „pentru” cu 11 ȋmpotrivă, 0 nule; Iorga 

Marius-Eusebiu: 8 voturi „pentru” cu 11 ȋmpotrivă, 0 voturi nule; Bîrsan Costel 11 

voturi „pentru” cu 8 ȋmpotrivă, 0 voturi nule; Dimitriu Ana-Maria 11 voturi „pentru” 

cu 8 ȋmpotrivă, 0 voturi nule, mulțumesc!” 
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Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Vă mulțumesc! ” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi și se aprobă cu 11 

voturi „pentru” ale d-nelor și d-nilor consilieri Costel Bîrsan, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian,Tătaru 

Alexandra și  9 voturi „ȋmpotrivă” a   d-nelor și d-nilor consilieri, Gongu Emanuel, 

Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 29 

 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „proiectul nr. 5 d-nule 

Dumitru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor  „deci ȋn urma verificării şi numărării 

voturilor secret exprimate privind desemnarea a doi membrii titulari şi a doi membrii 

supleanți ai Consiliului local al municipiului Focșani ȋn Comisia de evaluare a ofertelor 

depuse, ȋn vederea ȋnchirierii păşunii municipiului Focșani, au rezultat următoarele: 

Radu Nițu, membru titular  8 voturi „pentru” cu 11 ȋmpotrivă, 0 nule; Gongu Emanuel, 

membru titular 8 voturi „pentru” cu 11 ȋmpotrivă, 0 voturi nule; Nistoroiu Alexandru, 

membru supleant 8 voturi „pentru” cu 11 ȋmpotrivă, 0 nule; Mocanu Georgian-

Cristinel  , membru supleant 8 voturi „pentru” cu 11 ȋmpotrivă, 0 voturi nule: Bîrsan 

Costel membru titular 11 voturi „pentru” cu 8 ȋmpotrivă, 0 voturi nule; Dumitru Victor 

membru titular  11 voturi „pentru” cu 8 ȋmpotrivă, 0 voturi nule; Costea Ionel  membru 

supleant 11 voturi „pentru” cu 8 ȋmpotrivă, 0 voturi nule; Zîrnă Cristian Ionel  membru 

supleant 11 voturi „pentru” cu 8 ȋmpotrivă, 0 voturi nule,  mulțumesc! ” 

 

  Se supune la vot proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi și se aprobă cu 

11 voturi „pentru” ale d-nelor și d-nilor consilieri Costel Bîrsan, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian,Tătaru 

Alexandra și  9 voturi „ȋmpotrivă” a   d-nelor și d-nilor consilieri, Gongu Emanuel, 

Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 30 

 

  Se prezintă punctul 6 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Vă rog, dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog, domnul Tănase prima dată, apoi domnul 

primar! Acum dacă nu vreți să vorbiți, supunem la vot!  ” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă ”Vă 

mulțumesc. Vreau să propun un amendament la acest proiect, este vorba despre o 

renunțare la a aloca suma de 15,90 mii lei de la capitolul 68 02 Asigurări şi asistență 

Socială alte cheltuieli de investiții la Serviciul Public Creşe Centrală Termică inclusiv 
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montajul bucată, deoarece ȋn urma constatărilor efectuate şi a demersurilor făcute şi a 

mediatizării situației de la această cresă, am găsit o ȋnțelegere extraordinară şi 

mulțumim pe această cale firmei Ariston Thermo România, care a sponsorizat ȋn data 

de 18 februarie 2021, dotarea cu o centrală termică Ariston Genius premium hp 65 kw, 

kit de evacuare gaze arse , separator hidraulic butelie de egalizare. Drept pentru care 

propun ca această sumă de 15,9 mii lei, prevăzută la acest capitol, la articolul 2, la 

litera a, să se diminueze suma pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni dezvoltare de la 

4663 mii lei la 4647,10 mii lei. Şi la punctul b, să se suplimenteze pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenind din decalaje ȋntre venituri şi cheltuieli de la  

secțiuni de funcționare şi dezvoltare ȋn anul curent, de la 2281,40 lei la 2297,30 mii 

lei. Reamintesc tuturor colegilor că față de proiectul precedent… a mai fost supus odată 

dezbaterii… acest proiect ȋn vederea alocării sumelor aşa cum prevede legea finanțelor 

publice numărul 273/2006, legea finanțelor publice locale, ca aceste sume să poată fi 

utilizate doar pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare şi doar pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între venituri și cheltuieli  de 

secțiuni de funcționare. Spun că avem foarte multe obiective de investiții ȋn derulare 

sau unele dintre ele chiar finalizate, pentru care trebuie să facem nişte plăți urgente, 

vorbim aici de reabilitarea celor 28 de străzi unde avem de făcut o plată de 2.961.710 

lei, de asemeni mai avem de făcut un rest de plată pentru stăzile Gheorghe Doja, 

fundătura Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pârvan, Bahne de 5 mii lei. 

Mulțumim pe această cale Companiei Naționale de Investiții că doresc să preia această 

lucrare ȋn curs de desfăşurare. De asemeni mai avem o lucrare ȋn curs de desfăşurare 

pentru care trebuie să alocăm suma necesară pentru a putea da ordin de ȋncepere, pentru 

refacerea infrastructurii străzii Nicole Săveanu, Cincinat Pavelescu şi Focşa, din aceste 

trei străzi Cincinat Pavelescu a fost reabilitat, urmează Nicole Săveanu şi Focşani, şi 

avem nevoie şi aici de vreo 605 mii lei. Mai avem câteva obiective importante pentru 

care avem deja contracte ȋncheiate, asteptăm doar emiterea ordinului de ȋncepere, 

locuri de joacă pentru copii ce frecventează creşele, ȋn curtea Creşei numarul 1 Şi Creşa 

numarul 7. De asemeni, mai avem o diferență de plată de 50 de mii de lei pentru 

reabilitarea şi modernizarea blocului situat ȋn strada Măgura numărul 123, pentru a 

putea face recepția finală şi pentru a putea sa-l dăm ȋn folosință şi pe acesta, cetățenilor 

care aşteaptă să se mute ȋnapoi ȋn acest bloc, sunt 8 familii care stau ȋntr-un cămin al 

Liceului George Longinescu. De asemeni, mulți cetățeni  de pe strada Odobeşti 

aşteaptă să facem  plata finală pentru extinderea conductei de gaze ȋn valoare de 89,60 

mii lei, pentru a putea să beneficieze şi ei de aceste servicii. Şi nu ȋn ultimul rând, vreau 

să reamintesc că avem aici prevăzuți inclusiv bani pentru branşament, canalizare şi 

rețea hidranți exterior şi instalație de utilizare gaze naturale, pentru finalizarea 

extinderii a 12 săli de clasă la Şcoala 3, aşa era ȋnainte proiectul denumit. Noi am 

considerat şi am promis profesorilor şi elevilor de la Liceul de Artă Ghe. Tăttărescu că 

se vor muta ȋn acestă clădire, dacă se va finaliza şi dacă va avea utilități. Este aproape 

gata, chiar am fost luni şi am văzut această investiție, este la cele mai ȋnalte standarde, 

şi m-aş bucura foarte mult dacă ați ȋnțelege necesitatea ca aceşti profesori şi elevi să se 

mute ȋntr-un sediu nou, pentru a putea să-şi desfăşoare orele ȋn condiții foarte bune. 

Cam atât am avut de spus pe marginea acestui proiect. Vă mulțumesc! ” 

 Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Da vă muțumesc, 

domnule Primar! Domnule Tănase aveți cuvântul! ” 



21 
 

Domnul consilier Neculai Tănase „ Mulțumesc, domnule preşedinte.Aş vrea 

să vă spun că referitor la acest proiect numărul 6, prezentat de domnul Primar, ȋn data 

de 28 ianuarie am votat cheltuielile necesare pentru branşament, apă, canalizare şi rețea 

hidranți exterior pentru Liceul de Arte, instalație utilizare gaze naturale, tensiune joasă 

pentru Liceul de Arte; documentație branşament electric la locurile de joacă din strada  

Peneş Curcanul şi cartier Gară, strada Longinescu; documentația racordare la rețeaua 

şi alimentarea cu apă şi canalizare a locurilor de joacă existente ȋn patrimoniul UAT, 

este vorba de 12 locuri; reabilitarea şi modernizarea bloc situat ȋn strada Măgura 

numărul 123; cofinanțare extindere rețele de gaze naturale strada Odobeşti; racordare 

la rețelele de alimentare cu apă şi canalizare imobilul din strada Profesor C. Stere 

numărul 81 din Focşani; am alocat bani pentru PUG; documentație tehnico-economică 

de...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă ”zero lei 

domnul, zero lei  ați acordat. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase „nu v-am ȋntrerupt...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă ”zero lei…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „reabilitarea şi modernizarea... 

dumneavoastră ați propus aici, domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă ” Noi am 

propus și voi ați tăiat și ați dat la vouchere.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „documentație tehnico-economică pentru 

reabilitarea, modernizare locuințe sociale din strada Revoluției numărul 16 şi 17; 

amenajarea unor spații de agrement faza DALI; reabilitarea şi modernizarea 

drumurilor locale ȋn Municipiul Focşani, strada Gloriei, Caragiale, Traian Ionescu, 

Moş Ion Roată, Transilvaniei, Rodnei, Alecu Russo, Albinei, Cărăbus, Jilişte, 13 

Decembrie, Putnei, Diviziei, 1 Mai, Podgoriei, Ion Creangă, Aleea Florilor, Cartier 

CFR, Racoviță, Titulescu, Tătulescu, Timotei Cipariu, Arhitect Ion Mincu, Muncitori, 

Miron Costin, Mărăşeşti, Zamfirescu.” 

 Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ Mărăşti! 

Nu Mărăşeşti!” 

Domnul consilier Neculai Tănase „ Mărăşti, Mărăşeşti.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Mărăşti, 

este! domnul...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „ aşa... sistematizare verticală pentru strada 

Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pârvan, 

Bahne. Sumele necesare pentru aceste investiții sunt votate din data de 28 ianuarie.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ nu sunt...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „prin Hotărârea de Consiliului Local 

numărul 9. Vă mulțumesc frumos, domnule Primar! V-am lăsat să vorbiți, mă lăsați şi 

pe mine!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ nu...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „ deci noi venim cu chestii reale.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă 

„focşănenii...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „ vă mulțumesc frumos!” 
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Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „nu ați dat 

bani la Planul Urbanistic General...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „ Imediat... domnule 

Primar, haideți sa-l lăsăm pe domnul Nedelcu.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ nu pot să 

accept minciuna!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „ ok, şi o să vă dau 

cuvântul domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ mai mult 

decât atât...  nu! Doamna Grosu vă rog frumos, dați hotărârea numărul 9, vă rog! Şi să 

citim sumele pe care le spuneți dumneavoastră că au fost alocate!” 

 Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Doamnelor şi 

domnilor consilieri, domnule Tănase, domnule Primar! Domnul Tănase..” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „ Domnule Primar, vă aşteptăm să 

discutăm! Toate aceste proiecte trebuiesc discutate ȋmpreună!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ce să 

discutăm? Am discutat... Doar nu eram nebun să le mai pun... „ 

Domnul consilier Neculai Tănase „Toate aceste proiecte trebuiesc discutate 

ȋmpreună! Vă aşteptăm să discutăm şi luăm ȋmpreună decizii.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „sigur că 

da! luați decizia...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vă aşteptăm, deci nu mai faceți de capul 

dumneavoastră, că nu sunteți singur pe lumea asta!” 

 Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ nu sunt 

singur pe lumea asta, dar... dumneavoastră ce decizie vreți să luăm împreună? Să facem 

plată la o lucrare existentă?” 

 Domnul consilier Neculai Tănase „ domnule Primar, dacă mai e ceva de 

completat...sunt convins că mai sunt completări de făcut, vă aşteptăm la discuții!”  

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „v-am 

invitat la discuții si nu ati veniți.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „am să întrerup acest 

dialog ...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „v-am 

invitat la ședinții, dar n-ați vrut să veniți...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „dumneavoastră nu vreți să discutați.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „aceste 

proiecte… când am invitat-o pe doamna viceprimar Tataru … d-na viceprimar 

Dimitriu …. și nu a venit…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „ați invitat-o și nu a venit?” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „da…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Primar uitați-vă în ochii noștri, 

suntem consilieri suntem mai mulți, nu este un singur viceprimar...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „d-nule Tănase, d-nule 

Primar ...” 
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Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „discuția cu 

Ion Ștefan când a venit la mine în birou cu dumnealor, a fost să discutăm cu 

dumnealor…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Primar eu nu vreau să fac discuții, 

ce ați avut dumneavoastră...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „eu vă spun 

clar ce a fost…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „în mod normal nu este frumos sa discutăm 

chestii din acestea...noi am vrut să facem o colaborare cu dumneavoastră și vrem în 

continuare.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ce discuții, 

ce chestii din astea ?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „să colaborăm cu dumneavoastră, noi ne 

dorim în continuare să colaborăm cu dumnevoastră.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „nu văd…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „păi haideți la discuții d-nule Primar nu ne 

mai băgați dumneavoastră în birou acolo și ne aruncați niște proiecte și votați-le... am 

votat pe 28 ianuarie...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „nu le-ați 

votat domnule. 

Nu avem alocați bani domnule pentru PUG avem 0 lei…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „în 28 ianuarie am votat. Vreți să vă spun 

câți bani s-au votat? Vă spun dacă vreți...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „0 domnule 

la PUG, ce Dumnezeu ? 

Domnul consilier Neculai Tănase „domnule ati făcut mare tam tam cu Liceul 

de artă, am votat toți banii votați.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „nu ați votat 

toți banii…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vă duceți și faceți ..., sunt toți banii votați 

necesari pentru așa ceva.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „dați-mi vă 

rog Hotărârea. Haideți să vă citesc ce ați votat. 

Aceasta este Hotărârea originală …” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „d-nule Primar, d-nule 

Primar, am o rugăminte ...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „dați-mi 

voie…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „vă dau voie, nu  am 

nici o problemă ...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă 

„cofinanțare la  extindere de rețea de gaze naturale str. Odobești 10 mii de lei când noi 

avem contractul încheiat cu Distrigaz pe 85 mii de lei, da? Bun. La Planul Urbanistic 

General zero lei, ati tăiat prin amendament și nu mai există nici un leu pentru Planul 

Urbanistic General. A venit ieri de la Ministerul Lucrărilor Publice adresă prin care ne 
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somează să finalizăm Planul Urbanistic General, de la Ministerul Guvernul PNL -USR 

PLUS.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „domnule primar ați citit Legea nr. 155?” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „nu mă 

interesează.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „daca citiți vedeți că nu mai este nevoie de 

cofinanțare, ați rămas în urmă.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ce vorbiți 

domnule?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „ați rămas în urmă, ați rămas în urmă. Eu vă 

înțeleg, trebuie să fiți la curent, nu mai e nevoie de cofinațare.” 

 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ce 

cofinanțare?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „la ce 

vorbiți dumneavoastră ?” 

Domnul consilier Neculai Tănase „sunt miliarde de euro care așteaptă să fie 

absorbite...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „domnul 

meu vorbim de PUG. PUG-ul nu se finanțează 

Domnul consilier Neculai Tănase „PUG-ul de 25 de ani nu este făcut, nu este 

vina noastră că nu s-a făcut acum. De 25 de ani ...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „acum 

suntem pe final să-l facem…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „da domnule suntem deschiși, suntem 

deschiși.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „păi dați-

mi dovada că sunteți deschiși…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „veniți la discuții, dacă mai e nevoie să mai 

completăm niște sume, le completăm, veniți la discuții...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „păi 

completăm astăzi. Uitați v-am propus … Hotărârea nr. 9 pe care o invocați 

dumneavoastră, din 4 februarie 2021, la Planul Urbanistic General sunt alocați zero lei. 

Propun alocarea în acest proiect de astăzi 235 de mii de lei ca să finalizăm studiile 

necesare pentru a înainta cu Planul Urbanistic General, este un document așteptat de 

toți focșănenii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Primar ne pierdem timpul, haideți 

să colaborăm cu toții și să facem treabă pentru focșăneni, aveți toată deschiderea din 

partea Guvernării PNL-USR PLUS...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „d-nul 

Ministru al dumneavoastră…” 

Domnul consilier Neculai Tănase „nu dumneavoastră aveți toată deschiderea, 

ci focșănenii au toată deschiderea. O să facem în 4 ani aștia, ce nu ați făcut 

dumeavoastră în 50 de ani și pe vremea Comunismului, o să vedeți... o să ne țineți 

minte...” 
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Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „o să blocați 

tot …” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vrem să colaborăm cu dumneavoastră, 

numai dumneavoastră să doriți...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „nu o să 

avem bani nici de măturat, vă spun eu, în ritmul acesta.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „domnule Primar îmi 

permiteți să întrerupem acest dialog?” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „nu.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „domnule Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „aici eu 

vorbesc.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „domnule Primar, eu 

vorbesc aici, d-nule Primar, d-nule Primar eu conduc ședința...! 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „dați-mi 

voie să citesc o adresă oficială.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „vă dau voie, dar 

haideți să ne calmăm puțin...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „păi mă 

calmez, dar… îmi spune că a votat bani și nu sunt bani votați…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „nu este nici o 

problemă. D-nule Nedelcu vă rog să aveți cuvantul mai calm, apoi d-na viceprimar, 

apoi d-nul Primar. Vă rog eu frumos. D-nule Nedelcu.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai  „haideți să ne liniștim putin. Domnilor colegi 

este adevărat în accepțiunea fiecăruia, noi dreptatea noastră, dumnevoastră aveți 

dreptatea dumneavoastră, a domniilor voastre și cred că ar trebui în acest moment să 

ne aglutinăm cumva și să votăm aceste proiecte pentru a nu mai aduce acuze unul, 

altuia și anume că nu s-a făcut nimic în 4 ani, că nu s-a absorbit fonduri, că cetățenii 

care au fost.. care și-au părăsit locuințele de la Onasis, nu au unde să mai stea, atunci 

era foarte afectată d-na Dimitriu și cred că acum au venit oamenii și poate că pe bună 

dreptate din accepțiunea dumneaei oamenii aceeia n-au dorit să plece de acasă, chiar 

așa crezând că n-o să se facă nimic și s-a făcut, s-a făcut un bloc foarte frumos de 

locuințe. Haideți să lăsăm oamnii aceea să revină la casele lor, haideți să nu ne mai 

jignim și să ne mai certăm unii cu alții atunci când interesul cetățeanului primează și 

să nu ne eschivăm după fel de fel de... ca să spun așa, motive ieftine, motive ieftine    

d-nul Tănase, să nu ne mai eschivăm și să spunem că nu am făcut nimic... haideți să 

facem, haideți cu toții să ne dăm mâna acum să putem să trecem aceste proiecte pentru 

cetățeni, că nu pentru noi ... capital electoral avem și noi, aveți și dumneavoastră, nu 

este o bătălie acum să câștigăm capital electoral, ci acum este o bătălie pentru 

focșăneni. Haideți să votăm aceste proiecte. V-ați supărat. La un moment dat v-ați 

supărat că un consilier, poate puțin neinspirat v-a adus niște acuze venite din suflet și 

din supărarea lui și anume, că sunt cei care nu au copii, nu votează lucruri pentru copii. 

Probabil că a fost o exprimare nefericită, dar eu am copii și marea majoritate a 

dumneavoastră aveți copii, copii mei vreau să se întoarcă în orașul lor nu să plece în 

altă parte pentru că orașul lor nu  le-a oferit o pistă de biciclete, nu le-a oferit un confort, 
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nu le-a oferit parcuri, nu le-a oferit locuri de joacă. De ce vreți să-mi alungați copii 

mei, din orașul meu... 

Domnul consilier Neculai Tănase „... nu le-am oferit domnul...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc 

domnul consilier, v-am spus că nu vreau să fiți ieftin, nu vă vindeți ieftin inteligența 

pe care o aveți. Deci, vreau ca și copii mei și ai dumneavoastră, ai tuturor de 4 ani vă 

tot rog și știți foarte bine și d-nul Tănase atunci a fost de acord când s-a inițiat proiectul 

acesta să terminăm odată acest circ politic și să putem să dăm mâna și să facem lucruri. 

Dacă aceste proiecte sunt acum pe masa noastră după părerea mea ar trebui votate. Ce 

este chestie de politică și de astea, le facem după sau la alte proiecte, dar la proiectele 

acestea importante pentru orașul nostru eu zic să fim cu toții și să le votăm astfel încât 

să dăm dovadă că cetățenii orașului Focșani nu și-au pus speranța degeaba în noi.  

Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „vă multumesc d-nule 

consilier Nedelcu. Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu, vă rog!” 

 Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „multumesc d-nule președinte, așa 

mă lasă puțin uimită ceea ce a putut ... mi se pare că ați făcut Facultatea de Psihologie, 

nicidecum Medicina. Să stiți d-nule Nedelcu și aș vrea să știe toți focșănenii pentru că 

suntem în ședința live a Consiliului Local că proiectul de care vorbeați un pic mai 

devreme, despre reabilitarea blocului ONASIS de pe str. Măgura nr. 123 este finanțat 

și semnat contractul în perioada în care domnul ministru Ion Ștefan a fost la Ministerul 

Dezvoltării...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „fals, a fost 

semnată...” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai „nu are relevanță treaba aceasta...” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „eu nu v-am întrerupt…” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „eu nu am lăudat ...” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „eu nu v-am întrerupt…” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „nu are relevanță, eu v-am spus ...” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „eu nu v-am întrerupt d-nule 

Nedelcu, nu v-am întrerupt…” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ca idee vă spuneam.” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „mai mult decât atât dacă vreți să 

știți acest proiect nu este finanțat din bugetul local. Ministerul Lucrărilor Publice … 

prin Ministerul Lucrărilor Publice și mai exact prin d-nul Ministru Ion Ștefan… d-nule 

Nițu înscrieți-vă la cuvânt, da? Vă rog frumos…” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „... eu nu am vorbit de cine a...” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „…vă rog d-nule președinte …” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „lăsați-o pe d-na să 

vorbească...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...a blocat 

plățile, din martie 2020 de când s-a aprobat bugetul...” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „…dacă îmi dați voie să vorbesc, 

pentru că eu nu v-am întrerupt, acest Minister…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „d-nelor și d-nilor 

consilieri...” 
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Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „…acest Minister, dacă îmi dați 

voie să vorbesc, mulțumesc. Acest Minister a alocat o sumă de 3 milioane de lei pentru 

această lucrare. Mai mult decât atât d-nule Primar vă reamintesc că nu am fost 

convocată la discuția mapei și mai mult decât atât, ați spus că mi-am încălcat atribuțiile. 

Care atribuții? Pe care nu ni le-ați delegat ca Viceprimar ?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „păi nu 

meritați...” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „și mai mult decât atât proiectele 

care sunt introduse d-nule Primar și ar trebui să știți că aveți o relație mai apropiată cu 

Compania Națională de Investiții, că sunteți edilul orașului, proiectele introduse pe 

listele … nu v-am întrerupt, mulțumesc. Proiectele introduse pe listele sinteză ce 

urmează a fi aprobate și finanțate, prin Ordinul pentru aprobarea obiectivelor de 

investiții din cadrul subprogramului unități de învățămant de stat sunt următoarele         

d-nule Primar și citez pentru focșăneni, nu pentru d-nul Primar care se consideră că ar 

trebui să știe aceste lucruri. Este vorba de renovarea a 3 corpuri de clădire reprezentând 

căminele internat și cantina Colegiului Tehnic Ion Mincu de pe str. 1 Decembrie 

1918…” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „câți bani 

s-au alocat?...” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „nr. 32 construire și dotare Centrul 

de stiință aplicată a Colegiului Național Unirea care deja există la mapă” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „proiectele 

s-au trimis. Câți bani s-au alocat d-nă? Zero lei.” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „lucrări de reabilitare, 

modernizare…” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „zero lei      

s-au alocat d-nă...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „d-nule președinte vă rog frumos spuneții 

d-nului Primar să se calmeze sau dacă nu să părăsească sala...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „d-nule Primar... 

Vă rog frumos să faceți puțină liniște, vă rog frumos...” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „eu fac liniște și citesc, da ? 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „d-nule Primar, d-na 

viceprimar, d-nelor și d-nilor consilieri ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ce legătură 

are...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „d-nule Primar, d-nule 

Primar, d-nilor consilieri dacă se mai întâmplă să se întrerupă, suspend ședința, vă dau 

câteva minute să ne calmăm ... dar vă rog frumos să vă comportați civilizat. Lăsați-o 

pe d-na să vorbească și vă dau cuvântul pentru fiecare dintre dumneavaostră.” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „mulțumesc d-nule președinte…” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „vă rog frumos.” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „să trecem mai departe, lucrări de 

reabilitare modernizare și dotări atelier de coafură, frizerie la Liceul Tehnologic GG 

Longinescu din str. Mărășești, construire sediu Liceul de Artă Gh. Tăttărăscu str. Alecu 

Sihleanu, reabilitare, modernizare și dotare Colegiul național Al. Ioan Cuza corp M și 
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C și construire sală multifuncțională str. Cuza Vodă nr. 47, extindere Școala 

Gimnazială Duiliu Zamfirescu cu 8 săli de clasă str. Tinereții nr. 2, construire și dotare 

Școala Gimnazială Ion Basgan str. Mare a Unirii nr. 64, extindere și dotare Colegiul 

Național Spiru Haret str. Timotei Cipariu nr. 5… îmi dați voie vă rog ? Mulțumesc. 

Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 de pe str. Dornei … d-nule Nițu vă rog 

frumos înscrieți-vă la cuvânt… vorbesc la proiect d-nule Nițu, vă rog frumos să nu mă 

întrerupeți, vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Nițu terminați cu huliganismul, vă 

rog frumos.” 

 Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „reabilitate…, d-nule Nistoroiu 

înscrieți-vă la cuvânt. Reabilitare, modernizare și investiție pentru Grădinița cu 

program prelungit nr.2 str. Alecu Sihleanu nr. 6. Acestea sunt proiectele cu care d-nul 

Primar efectiv defilează în condițiile în care nu știe să meargă la CNI și să facă mai 

departe demersurile. Noroc că avem oameni acolo care se ocupă în continuare de aceste 

proiecte pentru municipiul Focșani, în speță d-nul deputat Ion Ștefan, fostul ministru 

al Lucrărilor Publice 

Vă mulțumesc domnule Primar!”  

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “vă rog frumos, imediat 

d-nule Primar. Am o rugăminte să vorbiți doar la subiectul proiectului, altfel sunt 

nevoit să vă fac o pauză și să nu întrerupeți... vă fac pauză până diseară la ora 20,00 

dacă dacă nu mă lăsăți. Deci haideți să ne comportăm civilizat. Dau cuvântul d-lui 

Primar foarte scurt, apoi d-nului Bîrsan. Vă rog sa îi ascultăm cu atenție. 

Vă rog d-nule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ câtă 

minciună și câtă demagogie...toate aceste proiecte d-șoara viceprimar dacă nu știți au 

fost înainte de mine personal sub semnătura mea, le urmăresc și țin legătura, am om 

care merge zilnic, săptămânal la Compania Națională de Investiții, d-nul Bogdan 

Bratu, directorul Direcției de Investiții merge săptămânal și ține legătura cu domnii de 

la Compania Națională de Investiții. Ce face domnul deputat Ion Ștefan, fost ministru, 

am impresia că face putin trafic de influiență și rog organele abilitate să se gândească 

și să analizeze acest comportament al domnului deputat, pentru că d-nul deputat este 

acum în legislativ nu este în partea de executiv, asta este o altă discuție. 

Cât depre minciunile care le-a spus d-nul Tănase haideți să le demonstrez punct 

cu punct. D-nule Tănase noi am propus pentru mai multe puncte din excedent a 

finanțate următoarele sume: pentru reabilitare str. Măgura, blocul ONASIS care a fost 

contractată finanțarea în 2019, Guvernul PSD... și a fost un contract multianual, iar     

d-nul ministru când era, Ion Ștefan, a blocat finanțarea din martie, când s-a aprobat 

bugetul, 2020 până în iulie 2020 și am stat cu constructorul, cu lucrări sistate, care 

puteau fi la această dată terminate și nu s-a finanțat întreaga valoare a investiției, s-a 

finanțat doar o parte, drept pentru care și noi avem de făcut niște plăți din bugetul local, 

este vorba de 50 mii de lei. Dumneavoastră ați tăiat din 50 de mii și ați lăsat doar 10 

mii. La reteaua pentru gaze naturale Odobești avem nevoie, că așa este contractul 

încheiat cu Distrigaz de 89,60 mii de lei, ați tăiat, ați lăsat doar 10 mii de lei. La 

racordare cu rețele cu apă și canalizare la Profesor C. Stere ați tăiat din 11 mii lei, ati 

lăsat doar 5 mii lei, la Planul Urganistic General din 235 mii lei ați tăiat, ați lăsat 0 lei. 
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Avem adresă venită ieri de la Ministerul Lucrărilor Publice, semnată de către 

domnul ministru  Cseke Attila prin care ne spune foarte clar, vă rugăm să depuneți 

toate diligențele necesare pentru accelerarea elaborării și aprobării PUG în condițiile 

legislației actuale, da? Nu vă citesc toată adresa, dacă vreți vă pun la dispoziție...” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vă spune ceva despre PUG?” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „da este 

vorba de PUG…” 

Domnul consilier Neculai Tănase “de 25 de ani nu l-ați făcut d-nule Primar, 

nu vă e jenă să vorbiți așa ceva?...” 

 

 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „este valabil 

un PUG vechi și în acest moment. S-au aprobat Hotărâri... au fost Hotărâri prin care  

s-a prelungit...” 

Domnul consilier Neculai Tănase “d-nule Primar PUG-ul acesta o să-l facem 

noi, întradevăr… de 25 de ani…asta este realitatea, spuneți-o reală.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „vă rog frumos să nu 

mai întrerupem.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „am propus 

2.961 de mii de lei, 2.961.000 lei pentru a finaliza, pentru a face plățile pentru lucrările 

finalizate. Ce proiecte să mai discutăm dacă proiectul este deja finalizat și avem de 

făcut doar plăți? Am propus 2.961.000 ați tăiat și ați lăsat doar 5 mii de lei restul s-au 

dus pe vouchere ilegale acordate doamnelor și domnisoarelor, da? Pentru care cred că 

sigur ... și mai sunt alte exemple de genul acesta. La locurile de joacă pentru copii din 

Peneș Curcanu și Cartier Gară și Longinescu, documentație branșament electric s-au 

propus 13,37 mii lei, ați tăiat, ați lăsat doar 2 mii lei, trebuia să aveți bani pentru 

vouchere, pentru campania electorală și așa mai departe. Pe lângă aceste proiecte din 

Hotărârea nr. 9, au mai fost introduse alte proiecte pe care dumneavoastră nu 

înțelegeți...” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „d-nule președinte dacă îmi dați 

voie... s-a vorbit prea mult pe acest subiect în condițiile în care ar trebui să trecem la 

vot. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „S-au 

propus aceste proiecte tocmai pentru că sunt ȋn derulare şi tocmai pentru că trebuie să 

dăm ordinul de ȋncepere!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “Domnule Primar, vă 

mulțumesc! Cât mai scurt... domnule Nedelcu, puțină linişte! Domnul Bȋrsan! Haideți 

să ȋnchidem dezbaterea...cât mai repede!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Mulțumesc frumos, domnule preşedinte” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ Ȋmi cer 

scuze puțin! Deci contractul de finanțare pentru blocul Onasis a fost semnat de 

Miministerul Dezvoltării. A fost semnat pe 1 iulie 2019, domnişoara... da, contract de 

finanțare, şi-a semnat domnul ministru, vă spun eu care... imediat... era la vremea 

respectivă domnul ministru Vasile Daniel Suciu.” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „Domnule primar, cine v-a alocat 

cele 3 milioane de lei, vă rog frumos? Deci nu mai dezinformați!” 
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Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ȋn baza 

acestui contract, doamnă!”  

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „ nu credeți că şi la ceea ce ați făcut 

cu creşa din sud, ați dezinformat, vă rog frumos abțineți-vă de la comentarii și vă rog 

d-nule președinte să trecem la vot!”   

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Ȋn baza 

acestui contract s-au dat banii!” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „Vă rog frumos, domnule 

presedinte să trecem la vot!„   

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “Vă rog să faceți 

linişte!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „ Alo, dar care era obligația lui Ion Ştefan, 

să boicoteze sau să plătească ?” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “Domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Trebuia ȋn mod firesc şi normal să dea bani! 

Era datoria lui să facă aceste lucruri!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “Domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Tănase Neculai „ Domnule Nedelcu, dar dumneavoastră 25 

de ani de ce nu ați dat bani pentru  focșăneni? De ce nu ați făcut domnu...Ați jefuit 

Spitalul Municipal, ați fost ȋn consiliul de administrație! Gata...hai... s-a terminat, 

lăsați-ne şi pe noi să facem treabă!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “Domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „ Domnule Nedelcu, vă rog frumos să mă 

lăsați să vorbesc!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “Domnule Bȋrsan, aveți 

cuvântul!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „ Domnule Nedelcu lăsați-mă și pe mine să 

vorbesc, vă rog frumos!Vă mulțumesc! Aşa cum...aici nu e chiar scurt că sunt furăciuni 

cât casa! Deci după cum ştim cu toții, domnul primar pune ȋntr-un calup de proiecte 

una bună si 9 bălării! Ca să aibă dânsul impresia, vai ce tari suntem noi şi ce facem.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “Domnule Nedelcu 

sunt nevoit să fac o pauză!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „V-am ȋntrerupt eu pe dumneavoastră? un pic 

de respect!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “Domnule Nedelcu, vă 

rog eu frumos, haideți vă inscrieți la cuvânt şi vă dau cuvântu, făra probleme! Domnule 

Bȋrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „ Ȋn raport...uitați ce ne scrie domnul primar 

şi aparatul de specialitate! Veni vorba de instalație de utilizare gaze naturale, presiune 

joasă, extindere 12 săli, Şcoala nr. 3. Vedeți dumneavoastră, valoarea totală a 

investiției este undeva la 12 mii de lei. Doar pentru documentație se cere 15 mii de lei, 

da! Domnu...avem credite de angajamente bugetare şi ȋnsumează aproape 15 mii.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ Nu aşa se 

face domnule...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Domnule primar, dumneavoastră, chiar şi 

aşa... să admit că aveți dreptate...adică investiția costă 12 mii de lei?”   
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Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Cum 

votăm nişte proiecte când dumneavoastră nu ştiți ce ȋnseamnă credit de angajament... 

le însumați pe alea!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Am venit la şedință... chiar şi aşa...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Faceți ce vreți dumneavoastră, noi nu suntem 

la dispoziția dumneavoastră, să ştiți! Deci 12 mii de lei valoarea finală la o investiție, 

la racordarea la rețele de alimentare apă şi canalizare a imobilului din strada Profesor 

C. Stere. Zice aşa: creditele bugetare propuse sunt necesare pentru inițierea 

procedurilor de achiziție. Deci valoarea este de 11 mii de lei, valoarea investiției şi 

doar documentația pentru achiziție tot 11 mii de lei, da! Reabilitare şi modernizare...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „ Domnule, 

dacă nu ai suma totală, nu poți să demarezi achizițiile!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Domnule primar, dumneavoastră ați 

semnat!”  

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „De unde 

citiți domnule asta? Dați-mi și mie.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Ȋn raport, raport...” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Dacă nu ai 

bani, nu poți să demarezi procedura de achiziție pentru ȋntreaga valoare a lucrărilor!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Eu mă refer la valoarea uriasă a investițiilor.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Uriasă? 

Extraordinar, 11 mii de lei. Da, bun mai departe!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Să trec la celebrele blocuri din Măgura 123.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Aşa... ce 

ați mai găsit?” 

  Domnul consilier Costel Bîrsan „ziceți dumneavoastră aici în mii lei valoarea 

totală a investiției, total contracte 26 de milioane 127 de mii de lei, adică transformat 

ȋn euro 5 milioane 365 de mii de euro. Păi domnule primar, cu reabilitarea acestui bloc 

se construiau 2 blocuri cu 10 etaje.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „e 2 

milioane nu 26 de milioane, mai citiți o dată!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Domnul primar, uitați-vă la mine!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Eu am 

contractul de lucrare ȋn față!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Stați un pic, noi despre ce discutăm aici? Deci 

hârtiile sunt de la mapă, domnu... dacă ați citit mapa. Da dumneavoastră nu citiți că nu 

prea le aveți cu astea. Deci domnule primar valoarea este... ȋncă o dată vă citesc...26 

de milioane 127 de mii de lei, adică 5 milioane 365 de mii de euro.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „E greşit! 

Valoarea contractului este de 2 milioane 526 de mii! Este o eroare materială ȋntr-un 

raport! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Eroare materială?” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Da! Noi 

avem contractul de lucrări aici!” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „Aveți răbdare că vă mai dau nişte erori. 

Domnule primar şi dacă este o eroare materială, de ce a fost introdusă şi ȋn şedințele 

trecute?” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Pentru că 

s-a greşit!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Noi discutăm aici despre ce hârtii ne dați 

dumneavoastră!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Vorbim de 

raport sau despre proiectul de hotărâre?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Noi nu putem avea ȋncredere ȋn 

dumneavoastră!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Dacă 

discutați chestiunea asta la comisii...aveați... nu făcem bâlci aici!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Haideți să vă mai spun una, ȋnseamnă că totul 

e greşit!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Ia să 

vedem!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Ȋnseamnă că totul e greşit!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Mai 

adunați o dată! Credite bugetare cu credite de angajament. Hai mai adunați-le odată. 

Ce ne trebuie nouă goluri de casă domnule? aaa... dar nu ne trebuie nouă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Haideți să discutăm de Creşa 1 şi Creşa 2, 

domnule primar! Deci pentru fiecare loc de joacă ați alocat aici 74 de mii de euro!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Cât?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „74 de mii de euro” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Domnule 

stați aşa!” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George “Mulțumesc domnule 

primar!” 

Doamna Viceprimar Dimitriu Ana-Maria „Domnule președinte ȋmi cer mii 

de scuze dar cred că ar trebui să trecem la vot pentru că deja decența nu mai este... ” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Nu ne lasă domnul 

Bȋrsan! Când termină donnul Bȋrsan, cu cea mai mare plăcere!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „copii ce frecventează Creşa 1 şi Creşa 7, uitați 

domnule ce spune! 720  mii lei” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Eu trec la vot dar nu 

pot sa-l ȋntrerup pe domnul Bȋrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Nu ştiu cât ȋnseamnă... 74 de mii lei, aia 

ȋnseamnă. Păi domnu primar la racordarea...stați o secundă că nu am terminat. La 

racordarea la rețeaua de alimentare cu apă şi canalizare a locurilor de joacă existente, 

da! E undeva la vreo 4 mii de euro. Păi spuneți-mi şi mie domnnule primar pentru două 

locuri de joacă, ce canalizare şi apă trageți dumneavoastră acolo de 4 mii de euro? Ia 

mai citiți dumneavoastră acolo! Documentația tehnico economică pentru reabilitare şi 

modernizare blocurile nr.16,17 de pe Revoluției. Uitați cât costă domnule primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „s-a dus 

doamna viceprimar acolo şi...” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „Ia uitați ce faceți dumneavoastră! Alocați 2 

milioane 268 de mii de euro. Cu aceşti bani s-ar construi de la zero 75 de apartamente. 

Stimați cetățeni, ce a scris domnul primar, e proiectul dânsului.  

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Ce am 

scris domnule?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Alocați 11 milioane de lei 45 de mii, adică 2 

milioane 268 de mii de euro, unde cu aceşti bani se pot face 75 de apartamente de la 

zero.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Vă aduc la 

cunoştință că, spre surprinderea dumneavoastră, acesta este un proiect pe fonduri 

europene.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Nu are importanță domnule primar, nu 

trebuie să ne batem joc de bani! E greşeala dumneavoastră sau e a nu știu cui parcă ați 

spun că e greşeala dumneavoastră, mai devreme. Documentație branşament electric.” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Domnule 

dar nu citiți din asta! Citiți din proiectul de hotărâre! Sumele astea nu sunt trecute in 

proiectul de hotărâre.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Raportul face parte din proiectul de 

hotărâre?” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Nu face 

parte!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Nu face parte? Şi atunci de ce le mai puneți 

aici domnule primar?” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Este 

justificarea pentru” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Păi văd ce justificare aveți domnule primar. 

Justificarea costurilor este suma prezentată. Din aceste documente reiese un adevărat 

dezmăț pe banii publici. Să trecem la vot!Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Vă rog, dacă mai sunt 

discuții!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Dezmățul 

de ...” 

Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Domnule primar!” 

Domnul Primar al municipiului Focsani Cristi Valentin Misăilă „Ȋn 

condițiile ȋn care noi avem atâtea lucrări ȋncepute şi neterminate, şi nu avem bani să le 

terminăm pentru că ați luat aceşti bani ilegal către această alocare.” 

 Domnul președinte de ședință Macovei Liviu-George „Domnule primar 

haideți să terminăm puțin povestea.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Această bătaie de joc la banul public d-nule 

Primar, dumneavoastră vă bateți joc de focşăneni!” 

Cum să votezi asemenea proiecte oameni buni, cum să votezi asemenea proiecte, 

dezmățul ăsta pe banii publici, această risipă extraordinară.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan, domnule 

Primar, vă rog. Vă rog domnule Nițu. Aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vă mulțumesc domnule președinte...” 
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Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Poate vorbiți mai calm decât 

ceilalți.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Am să încerc. Aș vrea să vorbesc despre ceva 

care este nelegal, privind acordarea a 30 de mii de vouchere femeilor cu ocazia zilei de 

1 și 8 martie. Este un lucru foarte frumos și foarte bun dacă ar avea bani muncipalitatea 

mulți ar fi foarte frumos și elegant din partea noastră a Municipiului Focșani.  Dar, 

banii aceștia sunt luați, așa cum a spus și domnul Primar, de la dezvoltarea orașului, 

de la finalizarea multor activități, străzi și problema este că este ilegal...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Habar nu aveți domnul Nițu....” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mai taci domnule odată! Ai vorbit, numai 

prostii aici, numai citești...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nițu haideți că vă 

fac eu o concluzie ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Nițu trebuie să aveți pregătire ca 

să vorbiți așa ceva ce studii aveți dumneavoastră să vorbiți așa ceva? Nu aveți 

pregătire. Nu știți...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: 

„Dumneavoastră ați învățat ce înseamnă golurile de casă? ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dumneavoastră știți cine e Ștefan Gheorghiu?” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Ați învățat 

ce înseamnă golurile de casă?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mai lăsați și pe alții să mai facă și altceva. 

Fiți atent la cifre. Atenție la cifre. Sunt prea umflate.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „E o 

greșeală, am spus. O să răspundă cei care au greșit pentru cifrele alea, că sunt greșite 

că s-a pus virgula după...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, dumneavoastră  le-ați 

prezentat, cum adică? Dacă treceau nu răspundeau, dacă... ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Primar, domnule 

Bîrsan...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cum domnule Primar așteptați să vă 

corectez eu greșelile?” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Să știți că nu o să reușim să 

votăm așa.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule Președinte, aș vrea să întreb 

propunerea a făcut-o domnul consilier Zîrnă, aș vrea să-l întreb pe dumnealui, cum 

calculează impozitul la aceste 30 mii vouchere?”  

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nițu țin să vă 

precizez că proiectul numărul 6, la articolul 1, se referă la anularea proiectului de 

hotărâre nr. 9 ...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Păi tocmai de aia...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Am discutat, vă reamintesc 

că, chiar dumneavoastră ați făcut o plângere penală care este la Judecătorie...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Și o să mai facem dacă...” 
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Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Și am rugămintea să 

încheiem subiectul acesta. Haideți să supunem la vot. Vă rog frumos să vorbiți despre 

proiectul numărul 6.” 

Domnul consilier Neculai Tănase:„Domnule Președinte,recomandați-i 

domnului Nițu să citească proiectele înainte de a spune ceva.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dumneavoastră citiți după strada Făgăraș 

proiectele...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă rog frumos, eu nu mai 

tolerez. Vă rog frumos să supunem la vot amendamentul domnului Primar referitor la 

proiectul numărul 6, dacă vi-l mai amintiți, că mai avem puțin și ajungem ... Vă rog 

frumos. Supun la vot amendamentul. Am o rugăminte. Deci, domnule Nedelcu, vă rog 

la subiect și fără atacuri, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Răspund colegei mele. M-a întrebat dacă 

am făcut psihologie. Am făcut psihologie, am făcut psihiatrie, domnișoara Dimitriu, ca 

să știți. Am făcut la Facultatea de medicină și psihiatrie și psihologie, asta așa, ca o 

paranteză. Văd că, exact cum au spus colegii mei, se ocupă de a găsi motive ieftine, 

motive pentru a nu vota ceea ce cetățenii noștri așteaptă de la noi. 

 Îmi pare rău, dragi cetățeni, cei care ați votat acest toxic partid, ce să vă spun, 

aveți parte într-adevăr de toată resursa lor de toxicitate...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu vă rog eu 

frumos la subiect, mai tot integrați ceva așa în ... Domnule Mocanu vă rog, foarte scurt, 

ca să trecem vot, vă rog.” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Mulțumesc domnule Președinte. Vreau 

să adresez o rugăminte consilierilor locali ai Municipiului Focșani. În această vreme 

de pandemie avem nevoie de mobilier nou, avem nevoie de școli noi, de condiții foarte 

bune, de igienă în școli pentru a păstra elevii în continuare la școală, la cursurile față 

în față cu profesorii. Avem nevoie de educație. Este anul 2021 și trebuie să modernizăm 

educația în orașul Focșani. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Supun la vot amendamentul 

domnului Primar. Cine este pentru?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru. Mă auziți domnule 

Președinte? Sunt pentru.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnilor vă reamintesc 

după ce am citit proiectul numărul 6, domnul Primar a venit cu un amendament în 

legătură cu centrala. Tocmai despre asta, dar domnul Gongu nu știa, iar eu vă supun la 

vot, știu că a trecut mult timp de atunci, mai avem puțin și luăm pauză, dar trebuie să 

vă reamintesc și vă rog frumos. Supun din nou amendamentul domnului Primar. Cine 

este pentru? 

Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru amendamentul domnului 

Primar.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Cu 20 de voturi pentru 

amendamentul a fost aprobat.  Supun la vot proiectul numarul 6 împreună cu 

amendamentul votat adineaori. Cine este pentru? 

Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Asta ca să vadă și cetățenii Municipiului 

Focșani cât de ipocriți sunt cei de la PNL. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu suntem în 

procedura de vot.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu ați înțeles nimic.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Suntem în procedura de vot. 

Cine este împotrivă? Domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Atâta timp cât sunt împotriva copiilor mei, 

împotriva sănătății orașului meu, voi vorbi de fiecare dată.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Luăm o pauză de cinci 

minute. Deci vă rog frumos, cine se abține? ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul toxic de la PNL -USR.   Ăștia ...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Cu 9 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri: Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

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

Aurel, Ungureanu Daniel și 11 voturi „abțineri” din partea domnilor consilieri: Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Ramona Alina, Dumitru Victor, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nu a trecut. Luăm o pauză de cinci minute.  

Domnilor haideți să începem ședința. Vă rog să dați drumul la video.  

Proiectul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor 

interne al municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Vă rog dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Da domnule Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Președinte, stimați colegi. În 

acest proiect este vorba de creditele interne ale Municipiului Focșani. Domnul Primar 

a spus că are om zilnic la Compania Națională de Investiții. Stimați focșăneni, 

creditarea și afundarea în datorii a Municipiului Focșani nu este în regulă stimaților. 

Avem miliarde de euro care așteaptă să fie absorbite și noi facem credite și 

dumneavoastră vă doriți să faceți un credit de până la 140 miloane lei, este o sumă 

enormă domnule Primar.  

Deci, avem fonduri europene, avem fonduri guvernamentale, avem Ministerul 

Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării, Compania Națională de Investiții, cum 

să facem credite domnule Primar?  

Domnule Primar haideți să luăm acești bani care sunt gratuiți, de ce să îndatorăm 

cetățenii Municipiului Focșani pe ani de zile de acum încolo? 

 Nu este normal domnule Primar. Domnule Primar, eu v-am spus, vă așteptăm 

la discuții, suntem pentru colaborare, haideți să facem o chestie deșteapă pentru 

cetățenii Municipiului Focșani, nu mai facem din orgoliu, din ambiții, nu are rost, 

credeți-mă.  

Aceste lucrări și aceste investiții prin fonduri guvernamentale și fonduri 

europene, eu sunt de acord că sunt foarte monitorizate dar asta nu înseamnă că noi nu 

trebuie să facem ceva bun pentru Focșani și să stopăm cheltuiala nejustificată. Și mai 

ales din credite. Nu este normal. Mulțumesc. Deci noi nu suntem de acord cu creditul.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Da. Domnule Nedelcu vă 

rog.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc frumos. Domnule, constat 

cu surprindere, cu uimire, dar ce să faci sunteți în PNL acum, asta-i viața! Ce-a spus 

PNL-ul? PSD a îngropat țara în datorii. Au venit de un an de zile la guvernare, sau un 

an jumătate, nu mai știu exact, și de țara noastră s-a ales praful, miliarde împrumutate” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu la proiect 

vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog frumos să nu mă întrerupeți.” 

  Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnule Președinte vorbește pe lângă 

subiect. Bate câmpii ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Să 

continuăm. Bolojan sau cum îl cheamă pe Primarul de la Oradea, a făcut împrumuturi 

masive la bănci pentru a dezvolta orașul.  

Creditele europene și așa mai departe, vin și este normal să le facem și pe astea, 

dar când ai nevoie de niște bani pentru niște plăți urgente nu aștepți. V-am spus că ei 

și mai ales domnul Tănase are niște comentarii puerile.  

Dar nu poți să aștepți, astea trebuie plătite acum, mai departe creditele europene 

și toți ceilalți bani europeni cu care se infatuează ei că-i aduc, nu am văzut nici un ban 

până acum din contra numai tăieri, vor veni. 

Se fac proiecte, sunt proiecte în derulare, în ciuda lor sunt proiecte mari în 

derulare dar acum noi avem nevoie de banii ăștia pentru acest moment. Ideea este 

următoarea că ei se erijează în salvatorii nației, dar de fapt ei sunt groparii acestei nații 

și au numai motive puerile pentru a nu aproba și a nu prospera acest oraș. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Doamna viceprimar Ana 

Maria Dimitriu, vă rog.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte. Aș 

ruga consilierii PSD să stopeze dezinformarea cu care se ocupă și o să-i transmit 

domnului consilier Nedelcu care, culmea este și politician, că domnul Bolojan nu mai 

este Primarul Municipiului Oradea ci este Președintele Consiliului Județean Bihor și 

în mandatele dumnealui de primar a absorbit zeci de milioane de fonduri europene, în 

niciun caz credite cum spuneți. Deci nu mai manipulați și mai mințiți cetățenii. Citiți 

pe Google, îl aveți la îndemână. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Primarul de la Oradea vrei să spui că nu a 

făcut credite?” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Doamnelor și domnilor 

consilieri, ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „A făcut credite nerambursabile...așa este, 

nerambursabile, e corect...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Doamnelor și domnilor 

consilieri, ..” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vorbim despre Primarul de la Oradea, da?” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „O să mă uit acum și o să vă spun ce sume 

enorme a împrumutat de la bănci pentru dezvoltarea orașului ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu, vă 

reamintesc, dacă faceți aprecieri, dacă nu știți și găsiți și pe google, probabil că 

Primarul de la Oradea într-adevăr a făcut împrumuturi dar vă reamintesc că Municipiul 
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Oradea în 2018 a fost pentru prima dată când numărul de turiști a depășit numărul 

locuitorilor. Deci investițiile care s-au făcut în orașul Oradea au dezvoltat comunitatea 

haideți să nu luăm numai jumătate de adevăr și nu cred că e cazul ca în Consiliul local 

să stabilim lucrul acesta. Haideți, vă rog frumos puțin mai calmi și la subiect. Domnule 

Primar, vă rog.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnule 

viitor Ministru Secretar de Stat în Ministerul Lucrărilor Publice vă aduc la cunoștință 

următoarele, dacă știți să citiți, citiți cu atenție.  

Proiectul pe care eu îl propun este pentru a continua derularea unui împrumut 

contractat cu aprobarea consiliul local din exercițiul 2016-2020  și nu de 140 milioane 

ci doar de 40 de milioane. Sunteți în fals. Nu am contractat și este primul și singurul 

contract de credit realizat pe mandatul meu. Unu la mână. Doi la mână, dacă vă uitați 

cu atenție aceste sume sunt utilizate pentru a asigura partea de cofinanțare dacă știți ce 

înseamnă asta dacă nu vă spun eu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Partea 

noastră pe care trebuie să o plătim...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dacă citiți legea 155 o să vedeți că nu mai 

e nevoie de cofinanțare.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Cum?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Se poate face și fără cofinanțare. Citiți 

legea că e simplu dacă o citiți. ” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, 

aveți febră?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule dumneavoastră cred că aveți 

febră. Ascultați ce vă spun eu.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Chemați 

portarul să vină să-i ia febra. ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei:„Domnule Tănase, vă rog să 

nu mai întrerupeți ...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Avem 

niște contracte semnate cu Uniunea Europeană în care avem stipulat foarte clar cu ce 

sume trebuie să contribuie bugetul local pentru a duce până la capăt acele investiții.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar CNI-ul vă primește 

oricând ” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnule 

CNI-ul nu mai are investițiile începute...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Inclusiv cu investițiile începute..” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnule 

CNI-ul nu se poate implica în derularea fondurilor europene, ce Doamne iartă-mă le 

confundați.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Studiați domnule Primar, sunteți Primarul 

Municipiului Focșani...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Ce să 

studiez domnule? 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Studiați legislația care a apărut.” 
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Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Îmi dă 

CNI-ul partea de cofinanțare la proiecte pe fonduri europene?  

Domnule aveți habar despre ce vorbiți? Avem proiect pe fonduri europene, eu 

nu v-am întrerupt, v-am ascultat, proiect de dezvoltare a rețelei de piste dedicate 

circulației bicicletelor și implementarea unui sistem de bike- sharing în valoare totală 

de 12 milioane de lei din care partea noastră de cofinanțare este de doar 241 mii lei pe 

care vrem să-i asigurăm din credit. Nu avem de unde din buget să-i asigurăm.  

Vă reamintesc că ați tăiat din excedent 6 milioane de lei pentru vouchere. De 

asemenea, modernizarea transportului local în Municipiul Focșani, achiziția a 16 

autobuze electrice, suntem în perioada de licitații. Valoarea totală a contractului este 

de 20 milioane din care noi trebuie să asigurăm cofinanțarea a 514 mii lei...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule primar, îmi cer scuze, proiectele 

astea și acum 4 ani ați venit cu ele.”  

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnule 

sunt în derulare, ești nebun, ce ai?! Sunt în derulare.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte, am rugămintea 

să-i explicați domnului Primar ...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Da, cu cea mai mare plăcere, 

dar să nu fie întrerupt.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Dar nici să nu jignească. Vă rog 

frumos.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: Asta nu e o 

jignire, asta e o constatare.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule primar,...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: Nu e o 

jignire, e o constatare. ” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „nu sunteți medic de specialitate să 

constatați dumneavoastră ce vi se pare. Deci vă rog frumos domnule Președinte. 

Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă rog eu frumos, domnule 

Nedelcu lăsați-l pe domnul Primar să vorbească.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Avem în 

derulare contractul, proiectul, deci este în derulare în faza de proiectare tehnică și 

execuție resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani, 

contract semnat de 73 milioane de lei din care noi trebuie să asigurăm finanțarea a 

1.784 mii lei. Vreau să-mi indicați dumneavoastră care este sursa aia financiară, nu, la 

urmă, achiziții de mijloace de transport public în colaborare cu Ministerul pe care îl 

veți conduce și dumneavoastră de 54 de milioane de lei din care noi trebuie să avem 

partea noastră de contribuție de 785 mii de lei, tot din credit. Achiziția este în curs de 

derulare dacă întrebați la viitori dumneavoastră colegi. Reabilitarea și modernizarea 

Grădiniței nr. 18. 

 Oameni buni, copii de la Grădinița nr. 18 în acest moment nu stau în frig, i-am 

mutat de acolo pentru a putea începe contractul. Se emite Ordinul de începere a 

lucrărilor cu 1 martie. Lucrările trebuie să fie finalizate până la 15 septembrie pentru a 

putea să se întoarcă înapoi în sediul Grădiniței nr. 18. 
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În acest moment stau în condiții nu optime, stau în condiții bune, dar nu optime. 

I-am mutat în altă clădire și contractul este încheiat trebuie să se deruleze acest 

contract. 

Creșterea eficienței energetice a blocurilor. În sfârșit avem contract și avem 

partea noastră de cofinanțare de 998 mii lei din 4.932 mii lei. La fel, în etapa a doua 

tot la blocuri 1.142 mii lei din 6 milioane și extinderea sistemului de iluminat public. 

Suntem pe final și aici la licitații.  

Îmi pare rău că trebuie să spun chestiunile astea. Sunt contracte semnate, sunt 

contracte cu fonduri europene, dragii mei. 19.740 mii lei este contractul din care noi 

trebuie să asigurăm cofinanțarea a 355 mii lei. Toate acestea din credit pentru că nu 

avem resursă bugetară proprie din bugetul local.  

Și vreau acum să vă spun mai departe, reabilitarea și extinderea parcului Nicolae 

Bălcescu în valoare de 13 milioane lei, lucrare în curs de desfășurare, lucrare care a 

fost transmisă și la CNI și dacă ne uităm pe site-ul CNI-ului, mulțumesc CNI -ului 

pentru că a trecut-o în lista de sinteză de proiecte dar a alocat 0 lei.  

Am adresă venită de la, domnul Tănase ascultați dacă vreți să învățați ceva, dacă 

nu... avem adresă venită, adresă pe care v-am transmis-o și dumneavoastră la mapă din 

partea constructorului cu care avem încheiat contractul cu parcul, Parcul Bălcescu care, 

într-adevăr nu a fost reabilitat de foarte mulți ani în urmă, acum când avem contract, e 

în derulare, e la jumătatea lucrărilor, noi nu mai asigurăm finanțare, noi ar trebui să 

sistăm lucrările și ne face o adresă prin care ne notifică și ne spune foarte clar, vă spun 

concluzia „pe cale de consecință apreciem că la acest moment se impune în mod firesc 

executarea integrală a obligaților asumate în acest contract. Denunțarea acestei 

convenții fiind o ipoteză care nu va genera decât situații conflictuale cu posibilitatea 

angajării după caz a răspunderii civile sau de orice altă natură. Deci, dumnealor solicită 

dacă nu vom avea finanțare să le dăm drumul să lucreze pentru că au angajați, au 

contracte încheiate cu furnizori pentru materiale în derulare pe care trebuie să le 

onoreze ...  Domnule Bîrsan nu v-am întrerupt.. nu am limită de timp, pot să le discut 

pe toate. Reabilitarea piațetei Teatru și Milcov sunt lucrări în derulare. La fel, proiect 

transmis la CNI – 0 lei alocați. Contractul este în derulare.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar vreau să vă spun doar 

atât. Ca să scăpați de toate aceste probleme notați-vă un pic acolo OUG 156 art. 8 ...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Citiți-l 

dumneavoastră...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Citiți-l domnule Primar și o scăpați și de 

credite și de orice: OUG 156, art. 8. ” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Lucrări de 

modernizare la 5 terenuri de sport în derulare...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dacă vreți să ascultați, dacă vreți să faceți 

dumneavoastră credite asta este altceva” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „La fel 

lucrare transmisă la CNI, alocați 0 lei. Eu trebuie să duc la capăt aceste proiecte ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, ca să vă aloce bani 

trebuie să duceți mai departe proiectul...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Îl ducem 

domnule, l-am dus, am transmis toate documentele pe care le-au cerut” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Dacă dumneavoastră v-ați făcut credite pe 

spatele focșănenilor e normal așa ceva? Citiți domnule Ordonanța de Urgență 156, art. 

8.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnul 

Ministru al Finanțelor Cîțu a împrumutat România cu 1000 euro pe secundă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „nu uitați discuția.OUG 156 art. 8, dacă-l 

citiți pe ăla ați găsit soluția.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: Ce are 

articolul ăsta? Să-l citim, poate el nu știe să-l citească...”  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Rușinică Domnule Primar. Primarul 

Municipiului Focșani nu știe Ordonanța de Urgență 156, rușine domnule primar, 

rușine!” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „O știu 

doamnă. Citiți-o ca să înțeleagă și Tănase că nu știe ce e aia.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pot să vorbesc și eu până caută ordonanța 

aia? 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Sala de 

sport multifuncțională de la Traian Vuia...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Să termine domnul Primar..” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: 

„…Începută investiția de 9 ani și acum nu vreți să finalizăm, avem contract în derulare 

și nu vreți să finalizăm, nu, de 20 de ani exact extinderea cu 12 de săli..da... Refacere 

infrastructură strada Ion Basgan, la fel contract în derulare.... indicați-mi 

dumneavoastră o altă sursă de finanțare și eu o accesez imediat.  

Dacă ați avut fonduri europene, au fost fonduri europene pentru toate aceste tipuri de 

proiecte pe care noi le avem în derulare oameni buni...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „domnule primar ascultați-mă..”. 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Sunt 

fonduri europene pentru anumite proiecte...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „În exercițiile contabile în care, conform 

regulamentelor europene aplicabile statul membru poate solicita Comisiei europene 

rambursarea a 100% din cheltuielile eligibile aferente proiectelor finanțate din fonduri 

externe nerambursabile, unitățile administrativ teritoriale pot solicita 

plata/rambursarea a 100% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate fără a fi 

necesară asigurarea cofinanțării proprii aferente proiectelor potrivit contractelor de 

finanțare. Deci ceea ce vă spuneam eu, nu mai aveți nevoie de cofinanțare, trebuie doar 

să doriți.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnule 

spune rambursarea, citiți acolo scrie rambursarea, unde scrie rambursarea întâi trebuie 

să ai banii, plătești...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: Plata /rambursarea, deci și una și alta...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Doamna 

Grosu ...„ 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar nu aveți nevoie de 

credite. La CNI se pot duce și cele începute, domnule Primar vă rog eu frumos faceți 

un training cu tot aparatul pe care-l aveți să citească legislația, domnule Primar.  ” 
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Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Legislația 

se referă la 2021-2024 nu pentru proiectele încheiate ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule dacă nu se știe nu e nicio rușine 

să faci un training” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnilor, vă rog eu frumos, 

să vă înscrieți la cuvânt, nu mai interveniți peste colegii dumneavoastră. Domnule 

Nedelcu aveți cuvîntul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Vă mulțumesc. Stimați cetățeni, pentru că 

doamna viceprimar mai devreme...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnul 

Nedelcu, dați-mi voie puțin. Domnul Tănase haideți să vă întreb ceva. Ați citit, cu mare 

greutate până la urmă dar ați citit articolul ăla. Spuneți-mi și mie care e diferența dintre 

cheltuieli eligibile și parte de cofinanțare? Vă rog. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră vreți să facem semantică 

acuma? Deci vreți să facem semantică? Domnule Primar mai bine trecem la treabă, 

lăsați semantica ” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, 

ca viitor Ministru Secretar de Stat spuneți-mi și mie, știți dumneavoastră cine se ocupă 

de gestiunea fondurilor europene?  

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Primar...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Cine se 

ocupă de gestiunea fondurilor CNI? ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Primar...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Președinte vă rog să 

supuneți la vot proiectul ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Mai ușor cu votul, știu că votați împotriva 

cetățenilor, mai ușor, hai să vă lămuresc. Doamna Viceprimar  aleasă prin fraudarea 

voturilor mi-a spus că nu este adevărat ceea ce am spus că Primăria Oradea s-a 

împrumutat, vă spun acum. Primăria Oradea ....” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule consilier nu suntem la 

proiect, am votat proiectul anterior...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Mă doare capul domnișoară, fostă 

viceprimar. Vă pare rău că am dreptate?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Ați citit proiectul? Vreți să 

îndatorăm focșănenii? Asta spuneți în esență dumneavastră. V-a citit un articol dintr-o 

ordonanță de urgență domnul consilier Nicu Tănase pe care ar trebui să-l citiți și 

dumneavoastră ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Să știți că nu vă înțelege 

nimeni...Scurt domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Primăria Oradea  consideră oportună 

contractarea unei finanțări în valoare de 23 milioane de euro de la bancă pe o perioadă 

de 20 de ani, cu perioadă de grație de 4 ani. Deci Primăria Oradea se împrumută de 23 

miloane de euro ...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Dar citiți nu doar ce doriți 

dumneavoastră, oamenii aceia au făcut investiții majore în acel municipiu. Municipiul 

Focșani...” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Și noi ce facem aici?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Municipiul Focșani arată ca după 

bombardament” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Ăia se împrumută de 23 miloane de 

euro...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Dar care e rostul să ne împrumutăm 

dacă acum putem să nu ne mai împrumutăm domnule consilier?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule, vorbim de 40 mii lei, terminați-

o cu prostiile astea, bani care trebuiesc acum dați. Aștia, s-au împrumutat...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Nedelcu, ascultați-mă un pic 

acum, după expirarea perioadei de acordare facilității până la sfârșitul perioadei de 

implementare a proiectelor cu finanțare...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Alo, vedeți că nu sunteți la minister aici, 

dumneavoastră nu v-a dat cuvîntul ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Discutăm pe legislația actuală” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnilor consilieri, 

domnule Nedelcu vreți o pauză? Domnule Tănase vă rog frumos să vă înscrieți la 

cuvânt ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „30 de ani de povești, haideți să discutăm 

concret...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „În toate partidele prin care ai trecut s-a ales 

praful...„ 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Supun la vot proiectul 

numărul 7. Cine este pentru?”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am o rugăminte 2 secunde, domnule 

președinte, rog camera să fie atentă pe consilierii PNL să vedeți că nici de data asta nu 

vor vota. ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu aveți 

imaginea în față să știți ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Nedelcu fără îndatorarea 

cetățenilor Municipiului Focșani. ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Tănase încerc să 

supun la vot proiectul, dacă-mi permiteți. Supun la vot proiectul numărul 7. Cine este 

pentru? Domnule Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru bineînțeles, pentru 

dezvoltarea orașului.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Este cineva împotrivă? Se 

abține cineva?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ia uitați!” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „ Cu 9 voturi pentru din partea 

domnilor consilieri: Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

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

Aurel, Ungureanu Daniel și 11 abțineri din partea domnilor consilieri: Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Ramona Alina, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul nu a trecut.” 
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Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnule președinte vă rugăm să 

precizați ...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Nu prea aveți semnal. Când 

o să aveți..” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Știu eu ce vrea să spună. Vă rog    să-i 

nominalizați pe care au votat împotriva cetățenilor, începând cu dumneavoastră. ” 

 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Proiectul nr. 8 proiect de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – 

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, 

M. Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă – PT8” din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  
Vă rog domnule Dumitru, apoi dau cuvântul domnului Iorga.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc domnule președinte. Referitor 

la proiectul nr. 8 o altă îndreptare eroare materială pe care am discutat-o în ședința 

premergătoare ședinței de plen, de comisii, este vorba de anexă la punctul 8, de fapt 

punctul 9, proiectare și inginerie, SF plus PT inclusiv verificări tehnice documentații, 

avize, verificări proiect. Fiind vorba de un proiect DALI de avizare a lucrărilor de 

intervenție consider că se crează o confuzie și este o confuzie și, în consecință solicit 

aparatului tehnic al Primăriei să îndrepte și această eroare materială. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Da. Vă mulțumesc. 

Domnule Iorga aveți cuvântul, dacă doriți pe proiectul numărul 8... 

Din păcate nu mai este online, după câte observ. Domnule Nedelcu, vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da. Uitați aici, nu se vede, observ, s-a 

semnat contractul de împrumut cu Banca Europeană de Investiții cu o valoare de 21 de 

milioane de euro. Uitați aici, cum domnul Bolojan dezvoltă Oradea. 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Nedelcu, 

Domnule Nedelcu, Domnule Nedelcu. Dați drumul la microfon! Domnule Nedelcu, 

Domnule Nedelcu, vă rog serviciul tehnic să luăm o pauză de 5 minute. Vă rog să luăm 

o pauză de 5 minute și tăiați microfoanele! Vă mulțumesc!” 

 

PAUZĂ 5 MINUTE 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Da, am revenit din 

pauză, revin cu dezbaterea pe proiectul nr. 8, avem un ritm senzațional, vă rog dacă 

mai sunt discuții pe proiectul nr. 8, supun la vot amendamentul domnului Victor care 

probabil a și uitat în pauză, cu modificarea, mă rog cine este pentru ? Să vă notați 

doamna secretar că domnul Iorga nu mai este prezent momentan, suntem doar 19 

consilieri, este cineva împotrivă ? 

Se supune la vot amendamentul domnului Victor Dumitru și  se aprobă cu 19 

voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Nițu Radu, 

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Coste Ionel, Dimitriu Ana Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu 

George, Marcu  Livia Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  și o 

neparticipare din partea domnului consilier Marius Iorga. 
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Se supune la vot proiectul numărul 9 în integralitate de pe ordinea de zi și  nu 

se adoptă cu 8 voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Nițu Radu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 11 abțineri din partea domnilor consilieri 

Bîrsan Costel, Coste Ionel, Dimitriu Ana Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu  Livia Silvia, Tănase 

Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și o neparticipare din partea domnului 

consilier Marius Iorga. 

 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnul Iorga la 

Proiectul nr. 8, dacă sunteți pe fir?” 

Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric 

„Casa Zaharia", cod LMI … 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doamnă unde locuiți? Pe ce stradă 

locuiți?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Primar. 

Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc, suntem în ședință!” 

 

Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument 

istoric „Casa Zaharia", cod LMI VN-II-m-B-06403 din Focșani, str. Simion 

Bărnuțiu nr. 13, înscris în CF nr. 66314 Focșani, aflat în proprietatea domnilor 

Hănciulescu Liviu Tudor, Șoană Rodica-Angela, Șoană Bianca-Angela, Șoană 

Elena-Valentina și Georgescu Andrei Ioan; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnul Iorga la 

sunteți pe fir?” 

Se supune la vot proiectul numărul 9 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 19 

voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Nițu Radu, 

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Coste Ionel, Dimitriu Ana Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu 

George, Marcu  Livia Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și o 

neparticipare din partea domnului consilier Marius Iorga devenind Hotărârea nr. 31 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnul Iorga la 

sunteți pe fir?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Suntem 8 consilieri 

PSD în sală 8 suntem în sală și 11 în partea cealaltă, cu tot cu mine, suntem 19  și toți 

am votat! 

 

Se prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument 

istoric „Casa Scalvone", cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, str. Cernei nr. 

12, înscris în CF nr. 53911 Focșani, aflat în proprietatea domnului Dumitru 

Robert-Eugen; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Se supune la vot proiectul numărul 10 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 19 

voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Nițu Radu, 

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Coste Ionel, Dimitriu Ana Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu 

George, Marcu  Livia Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și o 

neparticipare din partea domnului consilier Marius Iorga devenind Hotărârea nr. 32 

 

Se prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția 

Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu", în domeniul public 

al municipiului Focșani, în vederea realizării unor proiecte de utilitate publică; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Marius Iorga:”Domnule Președinte, iertați-mă, mă chinui de 

un sfert de oră, am vorbit și cu domnul Mihu, de la pauză am probleme cu microfonul, 

probabil de la...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Nu e nicio problemă, 

v-am pus că n-ați participat și nu e nicio problemă!” 

Domnul consilier Marius Iorga:”Eu nu am putut, trebuia să votez! E o 

problemă tehnică, nu de la mine!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Nu e nicio problemă, 

suntem la proiectul nr. 11, vă rog, acum, vă rog să fiți atenți măcar din momentul ăsta 

încolo, da ?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Iorga ?” 

Domnul consilier Marius Iorga:”Pentru!” 

 

Se supune la vot proiectul numărul 11 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Nițu Radu, 

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Bîrsan Costel, Coste Ionel, 

Dimitriu Ana Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu  Livia Silvia, Tănase Neculai, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian devenind Hotărârea nr. 33 

  

Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

emiterea acordului prealabil si a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în 

favoarea Unităților Administrativ Teritoriale Comuna Milcovul, Comuna 

Gologanu și Comuna Răstoaca pentru folosința terenurilor aferente Străzilor 

Bucegi, 1 Decembrie 1918, Brăilei, DN 2 (Calea Moldovei), DN 23 și DN 23 A, până 

la limita cu UAT Milcovul, pe care se va amplasa rețeaua de distribuție a gazelor 

naturale aferente obiectivului de investiții "Înființare sistem de distribuție gaze 

naturale în Comuna Milcovul, Județul Vrancea, Înființare sistem de distribuție 

gaze naturale în Comuna Gologanu, Județul Vrancea și Înființare rețea de 

alimentare și distribuție gaze naturale în Comuna Răstoaca, Județul Vrancea"; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă rog, dacă sunt 

comentarii pe marginea acestui proiect? Da doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu! 

Imediat domnule Nistoroiu!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc domnule Președinte! Mă 

bucur să văd acest proiect pe ordinea de zi ținând cont de faptul că este vorba de 

extinderea rețelelor de gaze și acest lucru se datorează, dacă îmi dați voie…fără a ne 

comporta ca la..  ” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Nedelcu, nu 

vreau să luăm pauză din nou!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”…aș vrea să…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Aveți puțină decență, vă rog frumos !”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Decență cum ați avut dumneavoastră când 

nu ați votat pentru cetățeni ?”  

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnilor consilieri !”  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule Nedelcu puteți să vă 

măsurați vocabularul? Întreb, nu știu! Aș vrea să aduc la cunoștința cetățenilor din 

Municipiul Focșani că acest proiect se datorează în primul și în primul rând 

amendamentului adus la Legea Gazelor pentru racordarea localităților din întreaga țară 

la rețeaua națională existentă prin fonduri europene, lucrare care va fi plătită pentru 

execuția acestora și vreau să reiterez faptul că prin acest amendament îi aparține 

domnului deputat Ion Ștefan, în legislatura 2016 – 2020 pentru cine nu știe! Și iată că 

am ajuns în situația în care din 2019 când acest amendament a putut fi adus Legii 

gazelor ca astăzi, să îl implementăm și în Județul Vrancea. Asta vroiam să aduc în 

vedere focșănenilor și să știe că acest lucru se datorează guvernării Partidului Național 

Liberal! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Nistoroiu 

aveți cuvântul!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:  ”Mulțumesc! Vreau să felicit pe 

această cale pe domnii Primari pentru acest proiect și vreau să consemnați că nu particip 

la vot! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă mulțumesc! 

domnule Primar aveți cuvântul !” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Și eu mă bucur că vom putea ajuta 

locuitorii acestor localități – Milcovul, Răstoaca și Gologanu, dar vreau totodată să le 

aduc la cunoștință cetățenilor Municipiului Focșani că vor avea un mare disconfort 

pentru că această conductă va trebui să traverseze jumătate de oraș care va implica 

săpături masive în oraș pentru binele locuitorilor din cele 3 localități. Asta a fost soluția 

tehnică dată de distribuitorul de gaz. Deci va fi o săpătură efectuată de la intersecția 

strada Bucegi cu Brăilei până la ieșirea din Focșani către Milcovu și Răstoaca. Deci e 

un lucru bun dar care nu ajută cu nimic cetățenii Municipiului Focșani! Mai mult decât 

atât, noi avem un proiect depus la compania de gaze, la ENGIE, încă din 2019 pentru 

extinderea rețelei de gaze din Cartierul Mîndrești dar pentru care domnul ministru Ion 

Ștefan nu a catadicsit să facă nici cel mai mic efort pentru a putea să continuăm și 

această investiție. Așteptăm de 1 an și jumătate, de 1 an și jumătate așteptăm să ni se 
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transmită documentația de la Distrigaz pentru a putea demara procedurile de achiziție 

cu privire la lucrările de extindere a conductei de gaze pentru cartierul Mîndrești” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Mulțumesc domnule 

Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În calitatea sa de ministru ar fi putut 

să facă demersuri și în acest sens! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă mulțumesc! 

domnule Bîrsan, aveți cuvântul!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc ! Unii colegi vociferează, eu nu 

o să mă abțin la acest proiect, deși eu am o societate de gaze, și știu de ce, probabil cei 

ce se abțin vor face ei lucrările, cum le fac de obicei în tot județul. Poftiți ? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Nu aveți competență să lucrați….” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Nedelcu, eu vă raportez, domnule 

Nedelcu, am toate competențele necesare și firma mea…. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”….. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Nedelcu sunteți într-o mare eroare! 

Eu am toate competențele și ceva în plus! Vă asigurați greșit, dar nu asta contează! 

Domnule Nedelcu, ați văzut că eu niciodată nu vă întrerup pe dumneavoastră și vă rog 

cu respect, să nu mă întrerupeți nici pe mine! Această rețea de gaze, că tot întrebați 

dumneavoastră de ce nu poate ocoli Focșaniul! Nu poate ocoli Focșaniul pentru că e o 

rețea, o conductă de medie presiune, care vine de la CPL și care are deocamdată 2 bari, 

urmează să se schimbe, să intre pe altă…și va merge până la stația de predare de la 

Fabrica de Pâine cum era odată, vizavi acolo, și de acolo se va duce probabil înspre 

Milcovul și încă o dată spre Răstoaca și de la Răstoaca spre Mîndrești. Din această 

cauză nu se poate ocoli. Într-adevăr va fi un discomfort dar solidaritatea noastră ca 

români trebuie să o punem totuși în valoare cu acei cetățeni și aș dori ca domnul Primar 

totuși să nu dezinformeze pentru că nu din cauza Distrigazului mîndreștenii nu vor avea 

gaze în acest an, pentru că ați deviat fondurile către Sala de sport de la Liceul Auto, 

domnule Primar, ei vor avea mai devreme sau mai târziu gaze că trebuie să aibă, toată 

lumea va trebui să aibă având în vedere rezervele de gaze din Marea Neagră și pe care 

noi România le vom exploata și va deservi toată populația României. Chestiunea este 

că aceste proiecte ar trebui să fie niște proiecte corecte, bazate pe o notă de 

fundamentare iarăși corectă, să reflecte un preț corect, și nu cu împrumuturi și nu cu 

grevarea copiilor noștri domnule Nedelcu, da? Deci asta trebuie făcut, în opinia mea și 

asta vom face!”   

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc frumos că țineți la copii noștri!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Mulțumesc domnule 

Nedelcu! Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulțumesc ! Domnule consilier, noi 

am depus un studiu de fezabilitate făcut de aceeași firmă care a făcut studiu de 

fezabilitate și pentru aceste 3 localități, pe aceeași indicatori tehnico – economici, 

studiul nostru de fezabilitate a fost înaintat încă din anul 2019 la Distrigaz, pentru că ei 

sunt operatorii autorizați să distribuie și au licență să distribuie gaze pe teritoriul 

Municipiului Focșani, nu aveau licență să distribuie și pe teriul cartierelor Mîndrești 

Munteni și Mîndrești Moldova. Au făcut toate demersurile necesare, și la un moment 

dat s-au blocat. Nu vreau să fac supoziții, s-au blocat pentru că n-au mai dat drumul la 
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documentație ! Am vorbit cu doamna   director Decuseară cred că am vorbit de 50 de 

ori la telefon și de 20 de ori m-am dus la dumneaei în birou și mi-a spus – documentele 

sunt la semnat, mai așteptați! Mai abitir – să vă mai spun o chestiune și o știți foarte 

bine și dumneavoastră, guvernarea PNL a dat un ordin prin Președintele ANRE, un 

ordin foarte bun, în sine, cu privire la faptul că toți cetățenii trebuie să fie branșați la 

rețeaua de gaze gratuit! e așa sau nu este așa?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Este, dar impropriu spus gratuit… !” 

Dar impropriu spus gratuit pentru că , domnule Bîrsan dați-mi voie.. !” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Puțin să completez și vă las!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Deci, Engie dezvoltă o rețea de gaze pe care 

o folosește și e firesc să o plătească ei!  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Asta vroiam să spun ! dar nu e 

gratuit! În ordinul ANRE spune gratis!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dacă e pe domeniul public, trebuie să o facă 

ei, așa e corect!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În ordinul ANRE spune foarte clar 

– extinderea de rețele se face până la punctul de intrare…. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ” la limita proprietății, adică în spațiul 

public!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ” la limita proprietății, de către 

operator!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Și e firesc să fie așa!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Din acest motiv, operatorii de gaze 

în acest moment sunt într-un mare impas pentru că toate aceste dezvoltări de rețele 

impun costuri suplimentare peste bugetele lor și am ajuns într-un blocaj! Noi avem 

documentația depusă trebuia doar să semnăm contractul cu Engie și apoi să primim 

documentația, caietul de sarcini, elaborat de dumnealor, în baza cărora noi scoteam la 

licitație lucrarea de extindere rețele de gaze pe cartierele Mîndrești! Totul s-a blocat! 

Și din momentul ăla ce aveam să fac? Aveam un credit în derulare pentru care sunt 

pasibil să plătesc penalități și suntem în continuare pasibili pentru că nu sunteți de acord 

să îl ducem până la capăt și suntem pasibili să plătim penalități la BCR conform 

contractului de împrumut și l-am pus la dispoziție acest contract de împrumut, 

doamnelor viceprimar, pentru că nu ne tragem sumele din acest împrumut, suntem 

pasibili să plătim penalități. Și am spus că decât să stau cu o sumă blocată să aștept cine 

știe când se va gândi Distrigaz sau Guvernul României să modifice această prevedere 

cu gazele, am realocat această sumă către Sala de Sport Traian Vuia, care la fel este un 

obiectiv de foarte mulți ani început și neterminat. Și acum când suntem la jumătatea 

lucrărilor, mai bine de jumătate din lucrări sunt efectuate, dumneavoastră nu mai vreți 

să îmi dați banii aceștia pentru derularea acestei investiții! Am depus acest proiect și la 

CNI dar repet, nu ni s-a dat până acum niciun ban, e 0 lei iar contractul este în derulare, 

am somațiile venite de la constructor, vi le pot prezenta, sunt la colegii și de la 

Urbanism și de la Juridic și de peste tot, am somații venite de la constructor că au sume 

de încasat și noi nu putem să le facem plata!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, cu înțelegere se fac toate! 

Ascultați ce vă spun eu - cu înțelegere se fac toate!” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Să nu fiu înțeles greșit, dați-mi voie, 

o singură paranteză vreau să mai fac, să nu fiu înțeles greșit că sunt împotriva extinderii 

acestor rețele, dimpotrivă, i-am ajutat și i-am sprijinit pe Primarii și de la Răstoaca, și 

de la Milcovul și de la Gologanu să inițieze aceste proiecte. Am avut ”n” întâlniri aici, 

în această sală și cu proiectanții și cu dumnealor și cu factorii decizionali. Și noi vroiam 

să intrăm în proiectul acesta pe fonduri europene dar, rețineți un lucru, dacă intram în 

acest proiect dumnealor pierdeau niște puncte, adică asocierea de localități pierdea 

puncte, pentru că acolo este un criteriu de performanță numărul de branșamente raportat 

la numărul de locuitori și noi având 93 mii de locuitori, conform statisticilor, rezulta 

cele 600 de branșamente care urma să le facem noi raportat la 93 mii era insuficient de 

mici, nu mai îndeplinea indicatorii de performanță, din acest motiv noi, Focșaniul ne-

am retras din această asociere de localități lăsându-le lor posibilitatea să meargă să facă 

această extindere pentru a nu-i încurca. Deci sunt total de acord cu acest lucru ! Să nu 

înțelegeți greșit! Am spus doar că focșănenii vor avea un discomfort! Dar trebuie să 

fim solidari!”  

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă mulțumesc! Vă 

reamintesc că proiectul nr. 12 nu cuprinde discuția despre Cartierul Mîndrești dar e 

foarte bine că ați amintit! Doamna Viceprimar, vă rog!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc domnule Președinte! Încă 

o data, ca și la, domnule Primar, dacă îmi dați voie….” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă rog domnule 

Bîrsan, să o ascultăm pe doamna Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”…la proiectul la care suntem, pentru 

că încă avem discuții pe marginea lui ca și în cazul celuilalt puțin mai devreme în care 

domnul Primar a fost prins în ofsaid, spun așa: guvernarea liberală, în anul 2020 prin 

Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, și dacă intrați pe Minister o să vedeți 

de unde citesc eu acum, a alocat 235 milioane de Euro bani europeni pentru dezvoltarea 

rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnișoară citiți până la capăt, nu 

suntem eligibili!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”…eu nu v-am întrerupt, …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”e pentru rețele, nu pentru extindere 

de rețea, rețele noi!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”…dacă îmi dați voie să vorbesc, 

vorbeați cu totul altceva și iar dezinformați..”  

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Primar  vă 

dau cuvântul după, domnule Nedelcu vă dau cuvântul!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”… eu nu sunt în eroare pentru că sunt 

pe site-ul unui Minister al acestei țări, nu sunt în eroare, dumneavoastră 

sunteți!Activitățile finanțate din cele 235 milioane de euro, domnule Nistoroiu cred că 

vă privește, se referă la, puteți să vă înscrieți la cuvânt….”  

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Nistoroiu, 

haideți să facem pe rând și vă dau cuvântul la fiecare!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”…se referă la: construirea rețelelor 

inteligente de distribuție a gazelor naturale inclusiv instalațiile, echipamentele și 

dotările aferente funcționalităților inteligente, la construirea stațiilor de reglare, 



51 
 

măsurare, predare a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport existent 

exclusiv în scopul alimentării unei rețele inteligente de distribuție propusă printr-un 

proiect, construirea rețelelor interioare de distribuție a gazelor naturale pentru clădirile 

administrative publice branșate la rețeaua inteligentă distribuție a gazelor naturale 

propusă prin proiect, ca de exemplu clădirea primăriei, centre sociale, școli, etc. în 

cadrul cărora se desfășoară activități non economice. Și se mai referă la construirea 

branșamentelor pentru consumatorii casnici până la limita proprietății publice. Deci daă 

intrați pe site-ul  Ministerul Investițiilor și proiectelor europene...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnișoară, unde scrie extinderea 

rețelelor, scrie doar construire, nu extindere!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”…eu zic să vă mai interesați pentru 

că dumneavoastră…. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Alooo Domnișoară!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”…vă sună cineva și nu puteți 

răspunde la telefon?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Cer legătura!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Eu zic să vă mai informați că sunteți 

Primarul Municipiului Focșani și este păcat să nu știți legislația în bigoare! 

Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă invit după ședință la mine în 

birou și vă demonstrez că nu aveți dreptate, acolo vorbește de construirea unor rețele 

noi, nu de extinderea unei rețele existente! E diferență, dar în capul dumneavoastră nu 

se poate …” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Primar vă 

rog atenție la exprimare, vă rog domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc domnule Președinte! 

Domnule Primar, constat cu surprindere că a făcut găina un ou pe care îl pupă și pe față 

și pe dos!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Nedelcu, 

haideți vă rog eu frumos!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Un singur proiect, observați și 

dumneavoastră un proiect și ce-l mai laudă! Dar toate celelalte proiecte pentru 

Municipiul Focșani sunt înlăturate de acest guvern..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Haideți domnule, fiți serios, spuneți ceva 

serios!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”..și uitați-vă viitorul Ministru sau ce o fi ei 

acolo, nu are habar despre ce vorbește, îmi spune mie să fiu serios! Eu sunt foarte serios 

domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu avem timp de glume!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”..eu pentru cetățenii Focșaniului sunt foarte 

serios, a făcut găina un ou, asta ați făcut! …” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”De la începutul ședinței faceți numai 

glume, bancuri !” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”..și-l pupați și pe față și pe dos!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Nedelcu!” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”..aș vrea să vorbească domnul Nistoroiu ca 

să o lămurească pe doamna Dumitriu, Dimitriu cum o mai chema-o!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Haideți să, părerea 

mea este că dacă tot suntem cam toți de acord cu proiectul nr 12, hai să și votăm, ce 

spuneți? Să nu cumva să ne răzgândim unii dintre noi!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:”Diferența este între înființare și 

extindere de rețea, iar doamna viceprimar nu știe diferența asta! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Nistoroiu, 

scurt, vă dau cuvântul scurt!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu:”Am spus diferența este de înființare, 

nu de extindere, doamna nu știe, mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Iorga ? dacă 

sunteți pentru? cred că nu este !” 

Se supune la vot proiectul numărul 12 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 19 

voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian 

Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Nedelcu Mihai, , Nițu Radu, Șelaru Aurel, 

Ungureanu Daniel, Marius Iorga, Bîrsan Costel, Coste Ionel, Dimitriu Ana Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu 

George, Marcu  Livia Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  și o 

neparticipare din partea domnului Consilier Nistoroiu  devenind Hotărârea nr.34 

 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Se observă clar că și proiectele PNL -ului 

dacă sunt bune, noi gruparea PSD suntem alături și le votăm, exact ceea ce am spus 

mai devreme domnule Președinte, nu mă mai întrerupeți, am spus mereu, suntem pentru 

cetățenii Municipiului Focșani!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 59,00 

mp. situat în Focșani, str. Teiului nr. 12, județul Vrancea, T 106, P 5599 înscris în 

CF 63738, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamnele 

Popa Magdalena-Nela și Șerbu Ioana; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 13 de pe ordinea de zi și  se adoptă cu 20 

voturi ”pentru” Gongu Emanuel, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, 

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

Marius Iorga, Bîrsan Costel, Coste Ionel, Dimitriu Ana Maria, Drumea Alina Ramona, 

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

Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, devenind Hotărârea nr. 35 

 

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 

stabilirea destinației birourilor situate în clădirea Primăriei Municipiului Focșani 

din Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, camerele nr. 107, nr. 108, nr. 109 și 

nr. 110 pentru organizarea cabinetelor viceprimarilor Municipiului Focșani în 

mandatul 2020-2024; Inițiatori, consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-
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Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă 

Cristian, Tătaru Alexandra. 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă rog, dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect! Domnule Bîrsan, aveți cuvântul!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc domnule Președinte! Aș vrea să 

stabilim de la bun început o mică precizare! Domnule Nedelcu, haideți vă rog frumos, 

fiți respectos! Transformăm iarăși ședința în, în ce? Domnule vă rog eu frumos, 

domnule v-am întrerupt? nu v-am întrerup! vă rog frumos! Deci acest proiect de 

hotărâre de fapt restabilește o situație de fapt care a fost în Primăria Focșani de vreo 35 

de ani, când eu am luat prima dată contact cu Primăria și domnul Primar probabil că 

era student, deci aceste 2 birouri erau acolo unde sunt, așa a fost făcută construită 

Primăria! Cele 2 birouri pentru cei 2 viceprimari la etajul 1 și pentru Primar la etajul 2. 

Așa a fost! Deodată, în momentul când n-a ieșit socoteala PSD-ului, s-au schimbat și 

hai să mutăm, să facem, să dregem! Aceste birouri sunt ca o cutumă! Cine nu știe, 

cutuma înseamnă o lege nescrisă, o tradiție! Deci această cutumă datează de zeci de 

ani, domnule Nedelcu, mă faceți să îmi schimb impresia! Da un pic de rușine, așa, nu 

vă e? De fiecare dată când vorbesc eu, vă băgați peste mine! Eu v-am așteptat să 

terminați, indiferent de ce ai vorbit dumneavoastră!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Domnule Nedelcu, vă 

dau cuvântul, vă dau cuvântul meu că vi-l dau!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Deci eu consider că acest proiect repune la 

locul ei o situație de fapt anterioară și nu mai există discuții! Deci încă o dată, repet, că 

multă lume poate că nu înțelege! Aceste două birouri așa au fost făcute de la bun 

început, locate acolo pentru cei doi viceprimari! De când am intrat eu, am 60 de ani, de 

când am intrat eu în contact cu Primăria, când domnul Primar era student! Deci acele 

birouri sunt acolo de zeci de ani și e bine să rămână așa cum au fost până acum! 

Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu George Macovei: ”Vă rog doamna 

viceprimar Tătaru, aveți cuvântul!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: ”Mulțumesc frumos! Aș vrea să 

reamintesc ceea ce am spus deseori că acest lucru, așa cum spunea domnul Bîrsan nu 

este un moft! Am apelat doar la o chestiune de principiu și doar atât, nimic mai mult! 

Ideea este că acest proiect noi l-am depus cu mult timp înainte, în ante penultima 

ședință, pe ordinea de zi suplimentară, și am rugat cu toții aparatul de specialitate să 

elaboreze raportul! Nu s-a întâmplat astfel încât proiectul a fost blocat mai multe zile 

și a fost pus acum pe ordinea de zi! Aș vrea să reamintesc, pentru cetățeni sau pentru 

cei care nu cunosc speța, că între timp, domnul Primar a terminat cele 2 birouri de la 

parter unde a avut de gând să ne marginalizeze, și îmi mențin afirmația, marginalizare 

însemnând, vă rog frumos să mă lăsați să termin, marginalizare însemnând practic o 

situație distinctă față de cea tradițională din ultimii zeci de ani pe care i-a amintit 

domnul Bîrsan. Nu este nimic în neregulă, în aparență, este foarte bine! Suntem la 

parter, suntem aproape de cetățeni, doar că este oarecum o situație izolată pentru că 

atunci când venim sau plecăm de la servici aproape că nu ne vede nimeni și nu ne 

întâlnim cu nimeni. 3 – Nu există o toaletă în care noi, dacă doamne ferește ne vine rău 

trebuie să urcăm 2 etaje sau să parcurgem două sectoare de hol. Astea ar fi condițiile 

minimale!.... 
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  În ce mă privește eu sunt foarte mulțumită de biroul pe care-l am și colega mea 

nu are obiecții, însă este, repet, chestiune de principiu. Dacă doriți să asigurați sau să 

respectați acest principiu este foarte bine. Am citit și H.G 866 din 26 septembrie 1996 

prin care dumnevoastră invocați faptul că amplasarea personalului trebuie făcută la 

indicația dumneavoastră și trebuie să asigurați condiții optime de lucru. Dar repet, nu 

este vina viceprimarilor actuali, cu voie sau fără voia dumneavoastră, că organigrama 

arată cum arată și că funcționarii sunt nevoiți să stea îngrămădiţi mai mulți în birouri, 

doar ca să asigure buna funcționare a Aparatului. Deci noi nu cerem decât să se respecte 

ceea ce s-a respectat până acum, nu vrem niciun regim special, dar mulțumim totuși 

pentru condițiile confortabile asigurate între timp, dar asta nu înseamnă că vă oprește 

cineva, domnule Primar, să reveniți la decizia inițială de a ne duce în colțul opus 

birourilor, tuturor birourilor și să acceptați că trebuie dezbătut și aprobat acest proiect, 

indiferent de consecințe. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă mulțumesc! Domnule 

consilier Nedelcu, aveţi cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, 

domnule Bîrsan, mă întrerupeți, domnule Bîrsan. Tocați-mă, domnule Bîrsan, m-ați 

tocat 4 ani. Sunt învățat și grație dumneavoastră sunt ceea ce sunt, produsul 

dumneavoastră. Vă mulțumesc! Psihologie văd că au mai făcut și alții, vă felicit!   V-

aș fi felicitat mult mai mult dacă ați fi votat cu cetățenii. V-aș fi felicitat și v-aș fi oferit 

tot sprijinul de care sunt în stare, dacă cetățenii orașului Focșani ar fi primit ceea ce 

meritau, dar nu s-a întâmplat. 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Proiectul numărul 14.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Sunt un birou de specialiști, în care stau 

câte 11 bărbați cu femei amestecați acolo, este o singură toaletă, da, pentru femei și 

pentru bărbați, deci nu cred că asta ar fi o problemă. Dacă aveţi probleme vă duceți 

repede la orice toaletă, adică nu trebuie neapărat să scrie pe ea VICEPRIMAR. Dar ca 

și cutumă, să știți că ar fi fost foarte important să fiți alături de focșăneni, pentru că ei 

v-au votat, nu pentru birouri, v-au votat ca să mergeți pe teren și să vă faceți treaba. Eu 

știu că uneori când ai o anumită vârstă și n-ai muncit niciodată, ai fost fără ocupație, e 

greu, e greu să te apuci de muncă la 50 de ani, pe cuvânt, credeți-mă și eu aș muri să 

mă apuc acum să muncesc, dar la, dar să cereți niște birouri în care sunt niște oameni 

care efectiv muncesc acolo, nu se joacă, doar pentru a sta și a vota împotriva 

cetățenilor, mi se pare puțin cam mult. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nițu aveți 

cuvântul.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte aș vrea să spun și eu câteva 

cuvinte la acest proiect. Este unicat, după părerea mea, în 35, nu 35 de ani, 30 de ani.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu a fost nevoie, că nu s-a 

votat.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu a fost nevoie în 35 de ani. Eu vreau să spun 

că pentru colegele noastre care sunt, au activitatea de viceprimar, trebuie să fie o onoare 

şi au fost alese de dumneavoastră şi trebuie să fie o onoare că sunt viceprimari ai 

Municipiului Focșani, 2. este atributul conducătorului acestei unități să stabilească 

unde ...x,y şi z. Vreau să vă reamintesc că ultima perioadă de timp, Aparatul Primăriei 

Municipiului Focșani a crescut pe diferite domenii, pe Birouri și care atare trebuie să 
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asigure în această perioadă și cu pandemia, condiții pentru fiecare, cel care lucreză, 

fiecare angajat care lucrează în cadrul Primăriei Municipiului Focșani. Nu cred că 

acesta este motivul, am văzut că și-au pus pe Facebook, cu birourile. Nu mai e borcan 

de murături acolo, nu mai putem pune murături acuma......și părerea mea personală este 

următoarea, haideți apucați-vă de treabă și lăsați mofturile...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „dar demonstrați că meritați acele birouri și 

din tot sufletul o să votăm acest proiect. Demonstrați că meritați aceste birouri...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu nu mai 

vreau o pauză...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Contează ce faceți în Primăria Focșani pentru 

banii care-i primiți în Primăria Municipiului Focșani?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna  viceprimar 

Alexandra Tătaru, apoi domnul Bîrsan.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Sunt nevoită să vă atrag atenția, 

domnule consilier Nedelcu, că ați făcut niște afirmații oarecum in extenso forțat, da? 

Așa este în politică. Nu aude nimeni ce spune celălalt, important este să ne atingem 

scopul și să spunem ce trebuie să spunem, ce trebuie să audă cetățenii vizavi de celălalt 

și ne-am obișnuit să arătăm cu degetul, tot timpul, da? Nu știu dacă v-ați referit  la 

cineva anume, dar eu consider că, eu n-am încă 50 de ani și până la vârsta mea chiar 

am muncit și pentru cetățeni și pentru, da? Aștept să ne, să ni se dea și eu și colega mea 

așteptăm să ni se dea atribuții și atunci vom demonstra cum se muncește pe teren și nu 

doar în birouri. Repet, aici nu este vorba despre un birou și nu mă dezic de faptul că 

mie mi-a plăcut biroul, da? Altfel nu-l făceam public. Ceea ce a făcut însă, domnul 

Primar în lipsa mea și ceilalți care erau prezenți aici, atunci când am fost oarecum 

jignită, oarecum jignită, da, nu mai fac afirmații suplimentare. Eu tocmai am adus o 

laudă, domnului Primar, cu scuzele de rigoare pentru colegii mei, nu îi fac aici laudatio, 

domnului Primar, ci este foarte important  să recunoaștem, atât meritele, cât și nu ştiu 

dacă să le zic, lipsa de merit.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „mi-a adresat...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Încă o dată, repet pentru cei care     n-

au auzit...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „mi-a pronunţat numele....” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru:„...este vorba despre un principiu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „........asta e cutuma, stiţi foarte bine...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru:„...da şi pentru că sunt semnatara acestui 

proiect....” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „liniște...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „...nu mă dezic nici de acest proiect...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da, nu, cu scuzele de rigoare, nu vreau să 

vă, n-am vrut să vă jignesc, Doamne Fereşte, am spus aşa, demonstraţi că sunteţi 

viceprimarii cetăţenilor şi abia după aceea...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „...şi completez...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...Să emiteţi orice pretenţii vreţi şi...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „...şi completez...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...din punctul meu de vedere veţi avea cea 

mai mare susţinere...” 
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Doamna consilier Alexandra Tătaru: „...completez...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...deocamdată proiectul 6 şi 7 care sunt 

ale cetăţenilor, au fost votate „împotrivă” şi nu pot să vă asigur girul meu.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „deși nu suntem la acest proiect.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu haideţi...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „deși comentariul dumneavoastră nu 

face referire la proiectul 14, da? Dacă mă lăsaţi să demonstrez o pot face după 4 martie, 

când este termenul pe care dumneavoastră...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „E simplu, ridicaţi mâna, votaţi proiectele, 

nu trebuie să faceţi altceva, nu trebuie să daţi cu sapa...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „...Contestaţie depusă de 

dumneavoastră consilierii PSD împotriva celor 2 viceprimari. În ceea ce priveşte 

proiectele 6 şi 7 cred că s-a argumentat aici, dacă nu s-a argumentat suficient, îmi pare 

rău, poate data viitoare o să intervin mai mult. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă mulţumesc! Domnule 

Bîrsan aveţi cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Nedelcu, dumneavoastră 

propunându-i doamnei viceprimar să voteze, instigaţi consilierii la fraudă, domnule 

Nedelcu, da? Deci lozincile astea, ca venim, ştiţi blocăm dezvoltarea oraşului, domnule 

a apărut vreo uzină pe aici, vreo fabrică  şi nu vrem noi să se amplaseze? A venit, a 

fost ceva, domnule, Focşaniul a încremenit din era comunistă a lui domnul Niţu, da? 

Nu s-a întâmplat nimic spectaculos, domnule Primar, ba dimpotrivă au fost şi s-au 

întâmplat lucruri şi mai rele. Deci din vina...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...dumneavoastră n-aţi fost 

comunist? Dumneavoastră cadru militar n-aţi fost comunist...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...n-am fost, nu domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aoleu, n-aţi fost membru PCR. 

Dumneavoastră n-aţi fost membru PCR, care...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nici eu, nici tatăl meu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vai de capul...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule haideţi că nu 

discutăm...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....nu puteaţi fi primit în armată, 

domnule...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Nu este adevărat!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi că nu discutăm...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mi-aţi dat răspuns...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Cred că aveţi nevoie de o 

pauză.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „..deci domnule Bîrsan, sincer numai 2 

secunde mi-aţi dat răspuns, nu ştiam domnule şi votaţi atâta de mult împotriva 

cetăţenilor. N-aţi fost comunist, corect, n-aţi fost comunist, deci comuniştii erau pentru 

cetăţeni. Dumneavoastră n-aţi fost, aţi fost a lui Zelea Codreanu probabil, deci din acest 

motiv, legionar fiind ...” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă lăsaţi să vorbesc?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu 

haideţi...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „...s-a ales praful de Focşani.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci dezvoltarea Focşaniului, deci 

domnule preşedinte îmi permiteţi?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog, domnule Bîrsan, 

puţină linişte, vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „....am lămurit-o, da? Blocarea dezvoltării 

oraşului e o gogoriţă pe care o repetaţi gratis ş.a.m.d” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Ştiu...” 

  Domnul consilier Costel Bîrsan: „De asemenea aţi spus dumneavoastră aici, 

votaţi împotriva cetăţenilor. Domnule, noi avem grijă de banii cetăţenilor. Aţi văzut 

câţi bani, câte milioane de euro? Nu domnule, nu am afirmat că se prăduiesc, dar noi 

avem grijă ca drenarea banului public în buzunarele firmelor de casă PSD, să nu se 

întâmple, da? Domnule Primar, eu personal am vorbit cu dumneavoastră, ştiu că 

sportul dumneavoastră, aveţi aşa un talent de a minţi, precum respiraţi, că aşa faceţi, 

da şi îmi asum ceea ce spun. Eu personal am fost şi am vorbit cu dumneavoastră. 

Domnule Primar haideţi să ne adunăm, să discutăm toate proiectele înainte de a intra  

pe flux. Vă aduceţi aminte? Haideţi să le discutăm, să vedem ce e acolo, ca să meargă 

totul strună în şedinţe, să ne înţelegem. Aţi zis, da, da, da şi faceţi ce faceţi şi în ziua 

de astăzi, bâlci şi circ ori nu lucrurile astea se fac, avem şi noi o răspundere. Tu vorbeşte 

când ţi-e rândul, da? Deci avem şi noi o răspundere pentru  cetăţenii din Focşani.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „....şi pe noi cei 12 consilieri, ne-au ales 

cetăţenii. Avem în spatele nostru un număr de cetăţeni cărora le apărăm interesele, ca 

aceşti bani din Bugetul local să nu se sifoneze, să nu plece pe căi ocolite, prin inginerii 

financiare ş.a.m.d., da, nu vrem acest lucru. De atâtea ori v-am spus, domnule Primar, 

ce măsuri aţi luat împotriva proiectanţilor care au greşit, împotriva celor care au 

devalizat Cimitirul Sudic ş.a.m.d.? Nicio măsură, niciodată.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan, puţin la 

proiect şi să închidem puţin şedinţa, că e destul de lungă şi cred că ar fi bine să votăm.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Revenind la proiectul în cauză.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideţi să respectăm ceea ce s-a respectat 

şi până acum cu aceste proiecte. Dumneavoastră aţi vrut să umiliţi 2 femei, aţi vrut să 

umiliţi 2 partide, aici este scopul dumneavoastră, să nu ne ascundem după copac, 

domnule Primar. Aţi vrut să arătaţi că dumneavoastră sunteţi jupânul. Nu e corect! De 

la alegerea dânselor v-am atras  şi eu atenţia, fiţi domnule Primar  elegant, că nu vă 

costă nimic, nu vă felicit, nu fac, parcă vă ia Dumnezeu minţile, fiţi un pic mai cu 

picioarele pe pământ, ce Dumnezeu. V-am spus vrem să colaborăm, vrem să ducem 

oraşul ăsta pe locul lui, care-l merită, dar haideţi să ne înţelegem, haideţi să vorbim, 

haideţi să construim împreună.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Asta faceţi dumneavoastră. Nu, domnule 

Primar, domnule Primar încă o dată vă întreb, eu am fost şi am vorbit cu dumneavoastră 

personal este sau nu este aşa? Ceea ce v-am spus acuma, mint...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, da, minţiţi...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mint..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Să vă fie ruşine!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi dacă mi-aţi spus că mint 

încontinuu, mint încontinuu, ce să fac acuma, doar n-o să spun adevărul...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi, vă rog...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Când am spus adevărul, s-a supărat 

Ion Ştefan, de ce am spus în plen şi ăsta este motivul pe care-l invocă peste tot, că după 

alegerea  doamnelor viceprimar, l-am invitat la mine în birou, să discutăm despre 

viitorul mod de organizare şi funcţionare a Primăriei...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „.....domnule...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Bîrsan, v-am ascultat...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „.....o discuţie nu se face publică, domnule 

Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Bîrsan...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...este o chestiune de decență...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Bîrsan, păi nu, am făcut-

o publică după ce am văzut atitudine. Discuţia a fost clară şi doamnele pot confirma, 

dacă vor...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule preşedinte, domnul 

Primar nu este iniţiatorul acestui proiect şi vă rog să-mi daţi cuvântul, mulţumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce vorbiţi doamnă, cum nu sunt?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....iniţiator...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Dar în acelaţi timp cu domnul 

Bîrsan...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am voie să vorbesc la orice proiect, 

în calitate de Primar, am voie să vorbesc la orice proiect, am luat cuvântul şi pot, să îl 

duc până la capăt, nu, da....” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...nu dar mi s-a pomenit numele şi 

conform Regulamentului Consiliului Local trebuie să-mi duc până la capăt discuţia, 

da?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi să....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, dumneata nu mai tăia 

pădurea...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...Procurator nr.1...mă iau şi de tine 

acuma...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Dau cuvântul domnului 

Gongu.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aţi fost director...” 
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Domnul consilier Victor Dumitru: „...dialog cu dumneavoastră, că tot 

manipulaţi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Din infractor ai ajuns director.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Aveţi grijă la ce limbaj folosiţi şi cum vă 

exprimaţi, aerisiţi-vă un pic...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Hai ca să nu luăm pauză...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aţi tăiat pădurile şi acum vă 

plângeţi atâta, aţi devenit director...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „... pauză...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...la Ocolul Silvic..” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Vă rog să vă controlaţi limbajul şi să fiţi 

atent.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...eu nu controlez. Să ştie şi cetăţenii 

pe cine au votat.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Nu v-am jignit pe dumneavoastră, 

dumneavoastră se pare că aveţi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, nu, nu...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „...aveţi carenţe mari de educaţie, mari 

carenţe.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...un PSD-ist v-a ajutat să scăpaţi 

de puşcărie şi acuma faceţi...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar vă rog 

frumos.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „...continuaţi să minţiţi şi să manipulaţi, 

ceea ce faceţi în permanenţă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...nu că sunt în cunoştinţă de cauză.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Gongu, ca să oprim 

discuţia asta aşa interesantă. Nu, domnul Gongu era.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, eu trebuie să-mi duc pâna la 

capăt, dacă nu mă mai întrerupe cineva.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar, foarte 

scurt.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă mă mai întrerupe, scot dosarul 

ăla şi le spun la fiecare...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule Primar, chiar îs curios, ia scoateţi 

dosarele alea domnule.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Costea haideţi..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ am şi pe dumneata, stai liniştit că 

urmezi.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „...domnule...ia să vedem... 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar, vă rog.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „I-auzi cum ne ameninţă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu vă ameninţ domnilor.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Dar ce naiba faceţi?” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vreau să arăt focşănenilor cine 

decide soarta lor.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Ce?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, asta vreau să arăt.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Focşănenii ne-au ales, domnule. Care este 

problema?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „V-au ales, da, în necunoştinţă de 

cauză.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Au vrut să scape de PSD şi de Oprișan care-i 

problema?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...ascultaţi ce vă spun..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În urma discuţiilor purtate...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...prejudicii morale în primul rând, nu de 

altă natură.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi puţină linişte vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule când vrea domnul Primar să 

spună adevărul, că aveţi un interes ascuns, văd că săriţi toţi, lasă să spună omul dacă, 

cum s-a întâlnit cu Ion Ştefan, cu viceprimăriţele, hai să ascultăm că e curioasă treaba.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am discutat foarte clar, domnule în 

momentul...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi vă rog frumos.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vin cu dovezi foarte clare. 

Domnul consilier Ionel Costea: „Păcat că a plecat Şoşoaca aia din sală.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-a plecat, este aici. În momentul 

în care, n-a plecat Şoşoacă, dacă, da bine..” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Îmi permiteţi? Dacă îmi daţi voie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu! Eu aştept o pauză...păi n-am 

terminat, dacă mă întrerupeţi.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog, puţină linişte. 

Domnule Primar vorbeşte, haideţi să-l ascultăm până la capăt, vă rog.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La momentul acelei discuţii, la 

momentul acelei discuţii, vineri, imediat, 5 februarie, dacă reţin eu bine minte, aveam 

un singur birou liber, fostul birou al domnului viceprimar, întrebaţi colegii, pe doamna 

Ghiuţă şi pe toţi ceilalţi colegi, da, era liber. Aveam 2 variante, fie mergeam pe ceea 

ce s-a întâmplat în mandatul domnului Primar Lăţcan, când dumnealui avea birou la 

etajul 1 şi 2 viceprimari stăteau în acelaşi birou, fără secretariat, da şi puteam să aloc 

singurul birou liber, cel de la etajul 1, care a fost a domnului Iorga, nu ştiu exact 

numărul de camere, că nu stau să reţin numerele de camere din Primărie şi să le las pe 

ambele doamne viceprimar într-un singur birou. Dar având în vedere discuţia pe care 

am purtat-o cu domnul ministru, cu domnul exministru, cu domnul deputat şi cu 

doamnele, şi văzând deschiderea  pentru colaborare, am discutat cu dumnealor, haideţi 

să găsim o soluţie, să le oferim câte un birou separat tuturor, celor 2 doamne viceprimar 

şi am ajuns la, am ajuns la concluzia, ne-am plimbat în toată Primăria, am scos toţi 

şefii de servicii, din birouri, să căutăm o soluţie, unde găsim 2 birouri cu secretariat, 

care să asigure toate condiţiile  pentru a funcţiona un cabinet de viceprimar. Este 

doamna Ghiuţă aşa sau nu?” 
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Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „Da, aşa este.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă  mulţumesc! Păi nu, dar sunt 

înregistrările, domnule Tănase sunt înregistrările sistemului video din Primărie şi vă 

arăt că ne-am plimbat în toată Primăria şi am găsit singura soluţie, unde erau 2 birouri 

libere.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „cu secretariat, era acolo zona aia.... 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...informaţii care nu-şi au rostul...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi nu, dar sunt nişte, nu, nu, nu şi 

domnul Tănase, domnul Bîrsan, daţi-mi voie, eu v-am ascultat, deci pe timpul lui 

Lăţcan se putea să stea Primarul, nu e nicio problemă, uitaţi eu fac public acum 

declaraţia asta, dacă consideraţi că veţi debloca tot ce înseamnă proiecte la nivelul 

Municipiului Focşani, doamnă, daţi-mi voie să termin. Eu declar în acest moment, că 

mie nu-mi este ruşine să merg la toaletele unde merg şi colegii din Primărie şi sunt 

toalete pe fiecare etaj în parte. Eu declar în acest moment  că vă cedez biroul meu 

dumneavoastră şi eu mă duc în birourile în care sunteţi dumneavoastră, numai ca să 

meargă proiectele din Municipiul Focşani, da? Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan aveţi 

cuvântul...doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc domnule preşedinte 

de şedinţă aş vrea să ştie toţi focşănenii că domnul Primar are o plângere la Consiliul  

Naţional pentru Combaterea Discriminării, dacă nu ştie lucrul acesta, vă rog să fie 

înştiinţat, tocmai din cauza acestui aspect, pe care l-am discutat, l-aţi discutat un pic 

mai devreme. Mai mult decât atât, sincer, domnule Primar sunteţi ridicol, 

dumneavoastră nici nu ştiţi că la parterul instituţiei există toaletă pentru persoanele cu 

dizabilităţi şi nu aveţi toaletă pentru doamne.   Dar asta aţi recunoscut-o chiar când am 

avut discuţia împreună cu colega viceprimar la dumneavoastră în birou, n-are nici asta 

nicio importanţă, se pare că sunteţi în offside şi nu ştiţi foarte multe lucruri ce ţin în 

primul rând de clădirea pe care o administraţi, da, ca Primar, dar mai mult decât atât şi 

sunteţi la fel de restanţier cu citirea legislaţiei în vigoare, pe care ar trebui s-o ştiţi ad 

litteram. 

Mai mult decât atât art.129, domnule Primar din Codul Administrativ, la alin.6 

enumeră atribuţiile Consiliului Local în exercitarea celor prevăzute şi mai mult decât 

atât, dragi colegi consilieri, ar fi bine să nu avem păreri, credem, ni se pare, cred că cel 

mai potrivit, noi suntem aici ca să respectăm legea, da deci nu cum credem noi, cum 

ni se pare că ar fi mai bine, da şi spune aşa acest articol din Codul Administrativ, pe 

care nu ştiu câţi dintre dumneavoastră îl aveţi sau l-aţi deschis. 

La art.6, la alin.6, cum am spus, da, la, dacă îmi daţi voie, la litera a) spune aşa, 

Consiliul Local, domnule Niţu ştiţi, aveţi Codul Administrativ? O să vi-l fac cadou în 

şedinţa următoare, promit „hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea 

sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau 

municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile 

legii”. La art.b) prevede ca acelaşi Consiliu Local, adică noi, deliberativul, „hotărăşte 

vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau 

închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau a municipiului, după 

caz” asemenea în condiţiile legii. Aşadar chestiile astea cu, ni se pare, credem şi da sau 



62 
 

că ne este foame şi vrem să ne grăbim să plecăm acasă, să ştiţi că nu  folosesc 

cetăţenilor Municipiului Focşani şi cred că trebuie să-i informăm exact întocmai cum 

scrie legea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnişoara viceprimar, vă rog, 

citiţi cu atenţie, spune „darea în administrare”, ba da, o clipă „concesionarea, 

închirierea sau darea în folosinţă gratuită” nu spune nicăieri modul de organizare şi 

funcţionare a unui imobil, da, spune, sunteţi într-o eroare, citiţi numai cum vă convine. 

Oricum este referat...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi ca să deblocăm puţin 

situaţia.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....domnule preşedinte, daţi-mi 

voie. Este un referat făcut de către secretarul Municipiului, doamna Ghiuţă, în care, în 

concluzie spune ”concluzionăm proiectul de hotărâre nu poate fi avizat favorabil 

deoarece excede competenţelor stabilite în sarcina Consiliului Local în OUG.57/2019 

privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu precizarea 

faptului, lipsa de aviz de legalitate nu exclude posibilitatea dezbaterii şi aprobării 

proiectului de hotărâre”. Deci sunteţi liberi să faceţi ce vreţi, instanţa va decide.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi să-l supunem la vot şi 

am terminat discuţia. Da, domnule Bîrsan...hai să mai stăm aşa” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, în primul rând noi nu 

facem trocuri, nu putem să afirmăm aici că votăm tot pentru 2 birouri, da, domnule 

Nedelcu iarăşi vă spun să mă lăsaţi să vorbesc, eu o consider o lipsă crasă de politeţe, 

vă rog frumos. Domnule Primar, în momentul când dumneavoastră ne cereţi asta, parcă 

noi am face un troc. Nu facem. Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....tot scandalul ăsta între noi a 

pornit din momentul în care am alocat aceste birouri, recunoaşteţi treaba asta, că până 

atunci am avut o colaborare foarte bună.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...domnule Primar...de la noi, de la 

opoziţie...de aici a început scandalul....a ieşit de la dumneavoastră” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu e adevărat, am avut discuţii cu 

Ion Ştefan şi cu doamnele viceprimar şi ne-am înţeles că vom colabora.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Noi nu facem troc, da, una la mână,        a-

2-a...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...şantajaţi şi omorâţi toate 

investiţiile din Municipiul Focşani pentru că am dat 2 birouri nu ştiu unde.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „....vom colabora...ne opunem total sifonării 

banului public, să fie clar. Aţi văzut...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bine....da, da, da, o să vedeţi.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...dumneavoastră să vedeţi ce înseamnă 

proiectele pe care le iniţiaţi dumneavoastră, da, nu vrem să facem asta. Cuvântul 

dumneavoastră a fost că vom colabora, haideţi să colaborăm, domnule Primar.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă mulţumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „În hotărârile de Consiliu Local scrie acolo 

undeva, hotărârea se va duce la îndeplinire de Primar.... deci ceea ce se hotărăşte 

aici....” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă este legal, duc în 

aplicare...ceea ce nu este legal, niciodată n-o să-mi cereţi....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...Da, domnule Primar, cel în măsură...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....şi n-am să duc niciodată în 

aplicare...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...Domnule Primar nu stabiliţi dacă e legal 

sau nu e legal...nimic....n-aveţi această....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem punctul de vedere al 

juriştilor, că nu este nelegală o hotărâre.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...un punct de vedere, dar nu puteţi stabili 

dumneavoastră.....nu vă excedeţi legii.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...aşteptăm să semneze domnul 

prefect avizul de nelegalitate pentru alocarea celor 6 milioane, stă de 2 săptămâni pe 

masă la dl. Prefect avizul de nelegalitate, la Serviciul Juridic din cadrul Prefecturii.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...nu deţineţi adevărul suprem, 

da...mulţumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...da, vă e frică. De 2 săptămâni de 

zile avizul de nelegalitate date de...pe biroul domnului prefect... avizul de nelegalitate.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, ce legătură are 

cu proiectul acesta? Vorbiţi iarăşi pe subiect sau nu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...de nelegalitate aici...sifonarea 

banului public..” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu:„.....în......” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Costea. Sper să fie 

pentru proiect......” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Mulţumesc! Chiar mi-a plăcut. Domnule 

Primar ce vă costă să ne invitaţi, să ne consultaţi înainte de propunerea acestor 

proiecte?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, nu, nu. Eu am avut o discuţie 

şi o înţelegere cu domnul Ion Ştefan, să discut aceste proiecte cu doamnele viceprimar 

şi dumnealor vor discuta cu dumneavoastră, la partid, da? În momentul în care am 

discutat aceste proiecte pentru ordinea de zi, am chemat-o pe doamna viceprimar 

Tătaru, a venit. Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu era prezentă la întâlnirea cu 

oamenii care comercializează în Piaţă la Balada.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „N-a avut îngăduinţa..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....nu-mi fac programul, să aştept...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „N-a avut îngăduinţa..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce să fac...” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu m-aţi înştiinţat de acea 

întâlnire....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A fost o întâlnire informală...” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „....şi mai mult decât atât...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „......informală făcută de directorul 

Pieţei....” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „.....domnule Primar vă rugăm să 

nu mai minţiţi focşănenii, cum o faceţi de 4 ani de zile, mai mult decât atât...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am minţit focşănenii că am făcut 

90 de străzi, am minţit focşănenii că am făcut 20 de locuri de joacă.....” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu:„....mai mult decât atât, nu aţi 

discutat cu consilierii...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Vorbeam eu, stimaţi colegi…..” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu aţi consultat consilierii din 

majoritatea PNL-USR-PLUS. Mulţumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, am avut o înțelegere cu Ion 

Ștefan să vorbesc cu dumneavoastră și cu dumneavoastră pe proiecte, nu cu ceilalți.”  

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnilor...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Dar ceilalți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „întrebați-l pe Ion Ștefan de ce nu vă 

dă voie să vorbiți cu mine.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnelor și domnilor 

consilieri...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunteți în eroare, domnule Primar.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnelor și domnilor 

consilieri...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „……Cine v-a spus așa ceva?….” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan, domnule 

Nedelcu, domnule Costea, vă sugerez ceva...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Alexandra Tătaru, 

domnule viceprimar, domnule președinte, doamna Alexandra Tătaru, vă rog frumos și 

mă uit în ochii dumneavoastră, confirmați că domnul Ion Ștefan în acea întâlnire a spus 

că toate proiectele le vom discuta cu dumneavoastră și cu doamna viceprimar și 

dumneavoastră veți fi purtătorii de cuvânt care veți duce tot ce s-a discutat în dezbatere 

în cadrul coaliției?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Și noi ce reprezentăm…..” 

Domnul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu, nu, nu, eu am pus întrebarea 

foarte clar. Eu am avut o întrebare, eu am avut o întrebare foarte clară, dați-i voie 

doamnei să răspundă. Dați-i voie doamnei să răspundă. Doamna Tătaru vă rog 

răspundeți, vă rog răspundeți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „N-ați făcut așa ceva, chiar dacă era așa       

n-ați făcut așa, n-ați invitat cei 2 viceprimari.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Îmi dați voie domnule președinte?” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Păi câte ședințe au trecut de atunci…” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Îmi dați voie domnule președinte?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „eu vă dau voie dacă ceilalţi 

colegi ai noștri se abțin la a mai discuta. Putem să........domnule Bîrsan putem să, 

domnule Nedelcu putem să facem liniște, să ascultăm?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Este o întrebare la care trebuie să 

răspund.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog doamna viceprimar 

Tătaru, vă rog.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc! Așa cum ați spus și 

dumneavoastră deseori, da, am fost la dumneavoastră cu domnul fost ministru Ion 
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Ștefan, împreună cu colega mea Ana-Maria Dimitriu și chiar luni dimineață am venit 

foarte degajate, în sensul că trebuie să ne luăm atribuțiile, birourile și ce mai avem de 

discutat, da, ați, am stabilit împreună că discutăm proiectele, reper cu reper și noi, la 

rândul nostru discutăm cu toți consilierii. 

Stați așa că n-am terminat. Ce s-a întâmplat de atunci și până acum, evident au 

fost  niște neînțelegeri, iar înainte de ședința de îndată, v-am rugat și eu la rândul meu 

să amânăm și să discutăm aceste proiecte în detaliu și să avem la dispoziție niște 

documente explicative astfel încât să deslușim  și mai mult, da, acest blocaj. Bun, am 

fost la dumneavoastră invitată înainte de, Ok, joi, nu mai rețin minte data, domnişoara  

Ana-Maria nu era. Am discutat proiect cu proiect, mai puțin proiectele actuale, 6 și 7, 

deci proiectele cu excedentul bugetar și cu creditele, nu le-am discutat. În schimb, 

lăsați-mă să termin.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bine! Vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Aici ați omis un pic discuția. V-am 

cerut contractul de credit  BCR, mi l-ați dat, l-am discutat împreună cu colegii mei în 

ședința de lucru, dar au mai fost câteva aspecte nelămurite, drept pentru care eu am 

fost la Biroul de Investiții să cer niște documente suplimentare, ce nu mi s-au pus la 

dispoziție nici până în ziua de astăzi, a trecut o săptămână și astfel încât am ajuns din 

nou la acest blocaj. Ceea ce vă rog și eu și colegii mei, din nou, haideți să discutăm 

reper cu reper, să nu mai facem scandal pe nimic, da, de câte ori noi votăm ”împotrivă” 

înseamnă că ceva este putred în Danemarca. 

V-am rugat și în ședințe publice și separat, că trebuie să desprindem proiectele 

urgente, prioritare, cele care nu suferă amânare, să nu le mai votăm în bloc și să 

lămurim fiecare aspect. Eu sunt aici de dimineață până seară, fără atribuții, chiar dacă 

le am, nu mă împiedică absolut nimic să comunic cu dumneavoastră și nici colega mea 

nu are asemenea impediment. Haideți să discutăm și să nu mai facem politică în exces, 

pentru că dăunează grav comunității și sănătății și comunității. Este inutil să mai 

asistăm la asemenea spectacole, iar cetățenii clar nu mai au răbdare și devin sensibili 

și vulnerabili în fața acestor manifestări. Vă mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, vă mulțumesc doamna 

viceprimar. Ați spus lucrurilor pe nume, cu o singură excepție, v-am adus la cunoștință 

și vreau să luați și dumneavostră, chiar dacă doamna viceprimar nu, refuză să 

primească documente de la Primar, asta este un act de insubordonare, dar este o altă 

problemă. Refuzați să primiți documentele transmise de către mine, către 

dumneavoastră.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vi le și prezint.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog să-mi dați cuvântul, să 

iau cuvântul pentru că mă acuză de ceva ce nu este adevărat...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă...am voie să-mi duc până 

la capăt pledoaria? Bun.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Dimitriu, doamna 

Tătaru l-a menționat pe domnul Primar și trebuie să-i dau cuvântul, n-am ce să fac.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun! Problema este una singură. 

Am rugămintea la dumneavoastră, doamna Tătaru pentru că aveţi, văd discernământul 

necesar pentru a putea înţelege un mecanism dintr-o instituţie publică, sper ca în cele 
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din urmă şi doamna Dimitriu să dea dovadă de acelaşi discernământ pentru a înţelege 

un mecanism dintr-o instituţie publică. Avem nişte proceduri foarte clare, pe care vă 

rog să le citiţi cu atenţie şi să le respectaţi întocmai. Solicitarea  unor informaţii şi 

documente din Primărie, indiferent de calitatea pe care o aveţi trebuie făcută doar în 

scris, către acele compartimente, resorturi ş.a.m.d., da? Iar răspunsurile le veţi primi la 

fel de repede, în scris. Nu am nimic împotrivă, da? Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna.....” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vreau să completez, am adus în 

discuţie şi acest aspect, dar am vrut să evit acel risc de aşteptare de 30 de zile şi să nu 

fim puşi în postura de a nu fi la cunoştinţă cu ceva în termenul acesta. Normal ar trebui 

să fie o urgentare a acestei proceduri. Dacă dumneavoastră promiteţi că imediat după 

ce le solicităm, mi se dau şi aceste documente nu vor fi blocate, atunci nu văd unde 

este problema. Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog, doamna Dimitriu, 

aveţi cuvântul!” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc, domnule 

preşedinte! Haideţi s-o luăm cu începutul. Aţi discutat despre întâlnirea din cadrul, 

domnule Nedelcu, dacă nu vă convine, puteţi să părăsiţi sala. Mulţumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu nu sunt laş ca dumneavoastră să 

părăsesc sala, cum aţi părăsit-o de atâtea ori, votând împotriva cetăţenilor, nu mă 

provocaţi domnişoară...” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „....eu înţeleg că sunt incomodă 

dar asta e să ştiţi...asta e viaţa...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...Doi lătrăi, asta sunt, care nu vor să 

asculte ce spun ceilalţi colegi...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Cum aţi spus? Mai repetaţi..” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule preşedinte, vă rog 

frumos...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog frumos... atâta timp 

cât numele unui coleg  de-al dumneavoastră...va fi linişte” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „...microfonul, vă rog, să pot să 

vorbesc..” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu, vă rog.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc, domnule 

preşedinte.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Şi vă rog frumos să nu mai .... 

consilierilor cu discuţii....” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „în întâlnirea pe care, la care 

făcea precizare, domnule Nistoroiu, dacă îmi daţi voie, da, atunci părăsiţi sala, aveţi 

alternativă, pentru că vorbiţi neîntrebat. Nu v-aţi înscris la cuvânt, consilier local şi 

viceprimar al Municipiului Focşani!” 

Domnul consilier  Mihai Nedelcu:  „....ales prin fraudare....” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule preşedinte...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnelor şi domnilor 

consilieri, v-am invitat la vot. Domnule Bîrsan...” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule preşedinte...” 
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Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „...v-am invitat la vot şi nu aţi 

vrut. Aţi vrut să mai discutaţi, vă dau ocazia, vă dau ocazia să discutaţi.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Exact..” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna viceprimar     Ana-

Maria Dimitriu vă rog...” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vreau să revin la ceea ce a spus 

domnul Primar, de acea întâlnire. Exprimarea a fost aşa, consultaţi-vă cu majoritatea 

Consiliului Local. Dacă nu puteţi, din cauze de program, de nu ştiu ce, informaţi 

viceprimarii, care mai departe duc aceste informaţii. 2, nu am nicio atribuţie dată de la 

dumneavoastră,  nu mă subordonez cu nimic, pentru că nu aveţi ce să îmi reproşaţi. 3, 

dacă îmi daţi voie, nu m-aţi chemat la întâlnirea  de mapă, nu am fost sunată. 4, aţi 

interzis la toţi şefii şi directorii din Primăria Municipiului Focşani să răspundă 

invitaţiei viceprimarilor majorităţii PNL-USR-PLUS. Aşadar domnule Primar nu ştiu 

cine face abuz în funcţie şi dacă vreţi să vă mai treziţi cu încă o plângere penală, cu 

încă un proces în instanţă, cu mare drag. Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnelor şi domnilor 

consilieri vă invit să votăm proiectul, dacă doriţi, dacă nu, luăm o pauză. Domnul Iorga 

nu mai stiu dacă este. Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule Nistoroiu.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mă auziţi? Vă mulţumesc!” 

 

Se supune la vot proiectul nr. 14 şi se adoptă cu 11 voturi „pentru” din partea 

următorilor domni consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu 

Livia-Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Bîrsan Costel,Tătaru Alexandra și 9 

„abțineri” din partea următorilor domni consilieri: Iorga  Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, 

Nedelcu Cristina-Mirela, Nistoroiu Alexandru și Șelaru Aurel devenind hotărârea nr. 

36 
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule preşedinte...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideţi să trecem la...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, lasă-mă puţin...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Deci foarte scurt şi fără jigniri, 

vă rog frumos.” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „...300 de lei....de la Mândreşti...acei 

bani...de la cetăţenii de la Mândreşti.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule preşedinte...” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Domnule preşedinte, îmi prezint scuze, 

dar eu nu mai pot continua această şedinţă, deja s-a ajuns prea departe, am 

obligaţia.....mulţumesc, la revedere!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu a părăsit sala de şedinţe. 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, domnule Gongu...vă rog 

frumos domnilor consilieri...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ...nu se poate...stăm aşa fără muzică...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnilor distribuitori de 

gaze, vă rog frumos. Glumesc şi eu, poate îi ridic puţin. Doamnelor şi domnilor...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Hai că ne apropiem de…negociem…” 
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Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar aveţi 

cuvântul, foarte scurt, să trecem la proiectul următor. Vă rog, domnule Primar. 

Domnule Nedelcu puteţi să puneţi muzică acum dacă vreţi. Haideţi vă rog frumos, 

puţină linişte.” 

Domnul consilier Ionel Costea: “N-a plecat sunt încă aici, aştept să terminăm 

cu negocieri…” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Voiam să spun doar atât, că s-a mai 

produs încă o încălcare a legii, în urma votului, datorită sau din cauza faptului că 

doamnele viceprimar  şi-au votat nişte avantaje personale. Vreau să atrag....ba sunt 

avantaje personale, stimată doamnă. În al-2-lea rând vă mai atrag atenţia, nu, nu, nu, 

este un avantaj personal. Rămâne să vedem ce decide instanţa şi A.N.I, da, bun. Pe de 

o parte, pe de altă parte eu nu sunt obligat, pentru că nu am un termen  până la care să 

vă pun la dispoziţie aceste birouri, îmi pare rău. Mulţumesc!” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „...puţin mai devreme...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Supun discuţiei proiectul 

suplimentar pe care l-am votat...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „…..” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Costea, dragi 

consilieri dau citire  proiectului suplimentar. Dacă doriţi luăm o pauză...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Atunci mă lăsaţi să vorbesc. 

Bun.” 

 

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

aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de ştiinţe aplicate – 

Colegiul Naţional Unirea”, Localitatea Focşani, str. Cezar Bolliac nr.15, jud. 

Vrancea. 
Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog, dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect. Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu, vă rog  aveţi 

cuvântul.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc, domnule 

preşedinte. Aş vrea să transmit doamnei secretar al U.A.T, care a întocmit referatul 

negativ al acestui  proiect, care vizează Excelenţa  în Municipiul Focşani şi este vorba 

de Colegiul Naţional Unirea. Este vorba despre o investiţie de aproximativ 6 milioane 

de euro prin Compania Naţională de Investiţii, care este în subordinea Ministerului 

Lucrărilor Publice, contribuţia   UAT-ului  în acest în acest caz este de doar 3%. 97%  

din aceasta este acoperită de această investiţie este acoperită de această Companie, pe 

care mai sus am menţionat-o şi mă uimeşte faptul să văd că dumneavoastră aţi dat un 

referat negativ. Zilele trecute am încercat să intru în posesia mai multor documente din 

Primăria Municipiului Focşani, lucru interzis de domnul Primar. Era vorba şi de acest 

proiect, dacă îmi daţi voie şi dacă vă interesează Excelenţa în Municipiul Focşani şi aş 

vrea să, pe maginea acestui referat negativ, care este transmis la mapă , aş vrea să vă 

dau citire din Codul Administrativ următoarele lucruri. La art.136, fac precizarea că la 

alin.1 spune în felul următor, proiectele de hotărâri, domnule Primar, pot fi iniţiate de 

dumneavoastră, de consilierii locali sau de cetăţeni. Să înţeleg că dacă cetăţenii vor 
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veni cu iniţiative de proiect, dumneavoastră o să le daţi referat negativ, doar  pentru că 

nu vă convin? Păcat. „Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul, 

reţineţi, secretarului general  al unităţii, subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al 

compartimentelor de resort  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. Încă o 

dată revenim la aceleaşi ordine date de către Primar  celor care conduc aceste 

compartimente de resort. În continuare faptul că iniţiem proiecte în calitate de 

consilieri, deci acest articol este de partea noastră, din Codul Adminstrativ. Mai departe 

la art.129, din acelaşi Cod Administrativ şi mai exact la alineatul (2) lit. b și d se prevăd 

următoarele lucruri: 

Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții, la lit. b spune așa: 

- atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a 

comunei, orașului sau municipiului, iar la lit. d spune următorul lucru: 

- exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. 

Continuăm, mai departe cu Legea 273, legea privind finanțele publice locale, la 

art. 44 alin (1) spune că Consiliul Local, deliberativul aprobă, acela suntem noi 

și prevede următorul lucru: 

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, noi a căror 

finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, cum este cazul 

nostru, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe contractate 

direct sau garantate de autoritățile administrative publice locale se aprobă de către 

autoritățile deliberative, în speță în cazul nostru, de Consiliul Local, Și vă mai citesc 

încă ceva. Dacă-mi dați voie? N-am terminat, domnul Nițu, o clipă.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Trebuie acum să ne citească Codul. Asta 

face parte din proiect. Vi se pare normal?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, face parte din proiect și din 

Hotărârea de Guvern nr. 907/29 noiembrie 2016. Dacă-mi dați voie? Care privește 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor, proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. La art. 9 spune 

următorul lucru, această hotărâre la alin. (1), documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenții este documentația tehnico-economică similară studiului de fezabilitate 

elaborată pe baza expertizei tehnice a construcțiilor existente și după caz, a studiilor 

ori auditurilor, analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției. Așadar, 

referatul negativ nu are ce căuta în această situație și mai mult decât atât, dacă-mi dați 

voie? Imediat. Astăzi, Primăria municipiului Focșani a primit un document, nu știu 

dacă este adus acum, sau nu la mapă, doar că vă răspunde la o adresă, domnule Primar. 

Așadar, acest proiect, cu tot referatul dumneavoastră negativ pe care evident 

dumneavoastră ați hotărât să se întocmească, acest proiect va fi votat de consilierii 

grupului majoritar PNL-USR PLUS, pentru că Liceul, Colegiul Național Unirea, 

scuzați-mă, este un colegiu care are nevoie de această investiție. Nu putem opri o 

investiție de 6 milioane de euro pentru că dumneavoastră, prin abuzul în serviciul pe 

care-l faceți asupra celor care conduc aceste departamente de resort sunt obligați să dea 

referate negative. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule 

Primar, aveți cuvântul.” 

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

voie domnului Tănase.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule 

Tănase, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, voiam doar să vă aduc 

la cunoștință stimați colegi și stimați focșăneni, că acest centru de excelență care este 

o investiție de aproape 6 milioane de euro cu o contribuție din partea bugetului 

municipiului Focșani de circa 3%, este cel mai modern centru de excelență din Europa. 

Deci nu există, nu mai există alt centru în Europa de asemenea anvergură. Bineînțeles, 

că pentru anumiți oameni, mă uit la domnul Radu Nițu, care „excelență” zice că este 

probabil cuvânt străin, nici nu știe ce-i ăla. Normal că, comentează tot timpul și se 

trezește vorbind. Așa ceva domnul, este ceva străin pentru dumneavoastră, eu vă 

înțeleg, Este prea mult peste nivelul dumneavoastră. Așa ceva nu mai există nicăieri în 

Europa. Și mai ales că  nu se cheltuiesc bani de la bugetul Primăriei municipiului 

Focșani. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnul 

Nedelcu, apoi domnul Nițu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Tănase și doamna Dimitriu, dar de 

ce vă agitați atât? Ce am zis noi că votăm împotrivă? Ce vă agitați atât? Ce atâta stres? 

La ce vă lăudați atât că noi votăm domnule, noi suntem mereu pentru cetățeni, deci nu 

trebuie să luați așa totul în serios.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu am zis nimic de dumneavoastră, 

domnul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ori ați fost și dumneavoastră acolo, ați fost 

elevul Liceului Unirea? Îi văd așa foarte afectați,  adică atunci când să se facă străzi, 

grădinițe, drumuri, ați sărit de fund în sus și acum încercați să ne explicați nouă, că 

domnule 6 milioane ... Uitați un lucru. Sunt 23 de milioane. Numai puțin... ziceați de 

bun simț. V-ați dat obrazul că nu sunteți, ca să nu înțelegeți după aceea de ce vă 

întrerup?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci colegii mei s-au referit la raportul 

negativ, nu la dumneavoastră.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ascultați puțin. Nu are nicio legătură.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „S-a legat cineva de dumneavoastră?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „23 de milioane de euro a atras Primăria ca 

să modernizeze orașul Focșani și votați împotrivă și săriți că am adus 6 milioane. Păi 

stați domnule liniștiți că noi votăm domnule, nu vă faceți iluzii, dacă totul este corect, 

noi votăm domnule. Nu vă faceți griji. Nu săriți de fund în sus ca și când noi n-am 

vota. Noi întotdeauna votăm pentru cetățeni. Țineți minte lucrul ăsta. Că de aia suntem 

partid social democratic.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnul 

Nedelcu, domnul Nițu foarte scurt, apoi domnul Bîrsan.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mulțumesc, domnul! Domnul președinte, că așa 

cum spunea colegul nostru, noi nu suntem contra. Ne-a citit degeaba articolele alea 

acolo. Doi, inițiatorul acestui proiect este Primarul municipiului Focșani din 2019, de 

asemenea, vreau să precizez pentru domnul Tănase  care a votat întotdeauna împotrivă, 

că Liceul Unirea a beneficiat de-a lungul anilor de investiții. Sala de sport o știți, 

domnul? Reabilitarea liceului o știți, domnul? 6 lucrări de acolo care au fost făcute. 

Multe lucrări cu banii Primăriei.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Și care este problema?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnul 

Tănase, domnul Bîrsan. ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Și vă mai spun ceva. Eu am trecut pe la Liceul 

Unirea, dumneavoastră nu cred că ați trecut pe acolo.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, dumneavoastră, ați auzit de 

cardurile de la Școala nr. 9? ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Și vă mai spun încă o chestiune.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ați auzit. O să auziți.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Și vă mai spun și o chestiune, domnule, mata ai 

trecut pe la 5 partide și mai ai unul de la UDMR și acolo...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte, domnul 

consilier Nițu nu vorbește pe subiect. Îmi cer scuze!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Cu cea 

mai mare plăcere, dar în același timp trebuie să vă atrag atenția că nu trebuie întrerupt. 

N-am ce să fac. Dacă considerați că așa se ține o ședință de Consiliu Local, vă urez 

succes în continuare. Haideți că este domnul Bîrsan și apoi domnul Primar. Vă rog 

frumos!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! La obiect și scurt. Unora le este 

foame. Colegii mei antevorbitori s-au referit la raport, nicidecum la domnul Nedelcu 

sau la alte persoane. Deci raportul a fost negativ din considerente numai de doamna 

Secretar știute. Doamna Secretar în ultima perioadă se pleacă așa ca vântul, politic 

vorbind, dar este treaba dânsei. Deci acest centru de excelență, cum au spus și vorbitorii 

de dinaintea mea, este ceva extraordinar. Nu există așa ceva în toată Europa și este 

păcat să nu dăm curs , apropo de lozincile dumneavoastră cu dezvoltarea ș.a.m.d. 

Apropo de dezvoltarea orașului. Să discutăm despre sensurile unice? Pe care le 

promovează? Nu are legătură. Este adevărat, cu proiectul respectiv ș.a. m.d. Discutăm 

apropo de colaborare, domnul Primar. Sunteți dumneavoastră foarte sigur că ceea ce 

faceți dumneavoastră, ce visați dumneavoastră noaptea credeți că înghite toată lumea 

și tuturor le place ce faceți dumneavoastră. De asta vrem noi colaborare cu 

dumneavoastră. Haideți să colaborăm. Haideți să punem umăr la umăr, să facem ceva. 

Nu doar ce doriți dumneavoastră să se facă în acest oraș Că poate nu faceți bine, 

domnul Primar. V-ați gândit și la posibilitatea asta? Că poate nu este bine, ceea ce 

gândiți dumneavoastră. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Mulțumesc, domnule Bîrsan! Domnule Primar, aveți cuvântul. Sper să fie scurt.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc! Doamnelor și domnilor consilieri, dragi focșăneni, acest proiect, această 

idee de proiect s-a născut în urma unor dezbateri inițiate de mine, încă din 2020. Din 

primăvara anului 2020, când am invitat toți directorii de unități de învățământ să vină 

cu idei pentru dezvoltarea unităților în care-și desfășoară activitatea. Și avem peste 17 

proiecte transmise la Compania Națională de Investiții cu adresa nr. 26.864/9 martie 

2020 la propunerea Colegiului Național Unirea. Am transmis către CNI această temă 

de proiectare. 

Cu tot respectul, eu întotdeauna am fost fairplay, domnul ministru Ion Ștefan la 

vremea respectivă a pledat să se înceapă de urgență această investiție. Foarte  frumos 
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din partea dumnealui. Am fost total deschis și sunt în continuare deschis tuturor 

investițiilor din municipiul Focșani și mai ales în învățământul din Focșani pentru a 

asigura copiilor noștri un viitor mai bun. Disputa politică creează victime. Și să vă spun 

de ce. Domnul consilier Bîrsan, dumneavoastră sunteți un om de mare calitate și lucrați 

des cu studii de fezabilitate.  

Dați-mi voie să-mi duc ideea... Am primit și eu destule...Așa se întâmplă în viață. 

Nu-i nicio problemă. Vreau să vă întreb doar atât. Acest deviz pe care dumneavoastră 

l-ați atașat la proiectul de hotărâre este întocmit ad literam de toți semnatarii acestui 

deviz? 

Repet. Domnii și doamnele,  Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina-Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu Dumitru,  Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra. Ați 

completat dumneavoastră, ați întocmit dumneavoastră acest deviz? Nu... dați-mi voie! 

Domnilor, stați puțin. Există un deviz, un document atașat la proiectul de hotărâre. 

Nu... la urmă, vă dau voie să răspundeți. Haideți să vă spun cum stau lucrurile. Noi 

lucrăm respectând legea. Hotărârea de Guvern nr. 807/2016 privind modul de 

întocmire a documentațiilor privind investițiile publice stabilește foarte clar o 

procedură. Proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici se face în baza 

studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

întocmite de un proiectant la solicitarea unui beneficiar și asumate de aceștia. Ori CNI 

a încheiat u contract cu o firmă de proiectare și a elaborat un studiu de fezabilitate, din 

care face parte și acest deviz de lucrări.  Noi nu putem să aprobăm încălcând legea, 

acești indicatori tehnico-economici neavând o comunicare oficială din partea CNI a 

acestor documente semnate și parafate  de cel care le-a întocmit, în speță firma de 

proiectare, nu suntem împotriva acestor investiții absolut deloc. Eu am    promovat-o 

și o susțin până la capăt, dar vreau să facem lucrurile să fie legale.  

La un eventual control al Curții de Conturi, acest proiect de hotărâre este nelegal 

din cauză că nu îndeplinește condițiile de lege. Cât privește inițierea unor proiecte, 

domnișoara viceprimar, v-ați dus pe un articol greșit care reglementează modalitatea 

de funcționare și atribuțiile Consiliului General al municipiului București și atribuțiile 

Consiliului local ale sectoarelor municipiului București. Dacă citeați cu atenție,  vedeți 

că există un alt articol 129 alin (1) și alin. (2) lit. b și alin (4) tot din același Cod 

administrativ.  

În exercitrea atribuțiilor prevăzute la alineatul (2), atribuții privind dezvoltarea 

economică socială și de mediu a comunei , orașului sau municipiului ,Consiliul Local 

exercită următoarele cartegorii de atribuții:  

Aprobă... Atenție! La propunerea Primarului, documentațiile...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, de unde citiți? 

Aveți un Cod administrativ făcut de dumneavoastră? Codul administrativ vreți să vi-l 

împrumut acum? Cu mare drag! Mulțumesc!” 

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

voie! Două fraze mai spun și am încheiat. Tot respectul pentru dumneavoastră, foarte 

bună investiția , valorile pe care ni le-ați prezentat aici, nu coincid cu cele din deviz 

pentru că ne-ați prezentat valoarea totală a investiției din care 28 de milioane din care  

C+ M 9,816.000 pentru că m-ați verificat și dumneavoastră la punct și virgulă. 

Valoarea finanțată prin CNI, 27 de milioane din care C+ M = 8 milioane. Valoarea 
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finanțată de UAT un milion și treisprezece mii. Domnilor, dar de la 28 de milioane 

până la 9 milioane ce reprezintă? Toate acestea sunt dotări pe care trebuia să le 

prezentați în proiectul de hotărâre, în indicatorii de performanță trebuia prinse toate 

reperele enumerate în devizul de lucrări. Mai mult decât atât, de fiecare dată, 

dumneavoastră în special,  domnul Bîrsan, cu tot respectul, mă criticați că alocam sume 

exorbitante pentru proiectare, pentru studii pentru avize și pentru probe tehnologice, 

doamna Alina Drumea. 

V-aduceți aminte ce tam-tam ați făcut cu verificările tehnologice pentru 

Catedrala de la... când s-au alocat bani. Vă pun doar atât. În acest moment, în acest 

proiect, doar pentru studiul de fezabilitate care este semnat de dumneavoastră aș putea 

să trag concluzia că ați avut contract toți cu CNI-ul și ați întocmit acest deviz și v-ați 

încasat 40 de mii de euro de la CNI . Păi nu asta este concluzia în momentul în care vă 

asumați un deviz care nu este al dumneavoastră. Iar pentru proiectarea tehnică și 

verificări  ș.a. m. d. Este undeva o valoare de vreo 328 mii lei, adică vreo 67 mii de 

euro. Doar proiectul tehnic. Nu asistență tehnică și managementul de proiect. Atenție! 

Proiectul tehnic și detalii de execuție, 367 mii lei. Adică undeva la 73 de  mii de euro. 

Sunt cifrate semnate și asumate de dumneavoastră, domnilor consilieri. Și mă 

criticați... aceleași valori raportate procentual le regăsiți în toate proiectele, pentru că 

așa se fac proiectele de firmele de specialitate, nu le facem noi, nu scoatem noi valorile 

din burtă. Sunt cu totul și cu totul de acord. Am purtat discuții cu doamna director a 

CNI. Am făcut adresă tocmai pentru a susține proiectul dumneavoastră să ne transmită 

în regim de urgență documentația. 

Dacă doamna viceprimar are informația că a ajuns azi documentația, eu o să rog 

colegii să o verifice și dacă a ajuns punem pe ordinea de zi acest proiect în mod real, 

legal, și corect fără niciun fel de problemă. Și-l aprobăm în secunda doi.  

Dar vă atrag atenția că în acest moment doamna Ghiuță, nu la comanda mea, și 

nu compartimentul de specialitate nu au făcut altceva decât să atragă atenția că 

încălcăm niște prevederi legale. Haideți să facem proiectul ăsta de hotărâre, conform 

legii în baza documentației primite de la CNI pentru că dumnealor sunt cei care trebuie 

să ne transmită studiul de fezabilitate care nu înseamnă doar un simplu deviz,  

înseamnă în primul rând soluția tehnică pentru a se dezvolta acest centru, nu de 

excelență, este centru de științe aplicate , dar nu mai contează. Este foarte bine că se 

face.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „De excelență în esență, domnule 

Primar. Este un sinonim.” 

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

foarte bine domnișoară că se face. Sunt cu totul de acord.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și atunci care este problema 

dumneavoastră?” 

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

mea este că nu este legal. Cum l-ați propus dumneavoastră. Forma, documentația 

întocmită nu îndeplinește condițiile de lege.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Asta o spuneți dumneavoastră.” 

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

spun eu și o spun specialiștii. Doamna director a CNI, în momentul în care am vorbit 

cu dumneaei, că spuneți că nu vorbesc cu CNI-ul, vorbesc de foarte multe ori.” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ați vorbit destul domnul Primar. 

Nu ați vorbit cu CNI-ul. Mai pardon, domnule Primar.” 

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

vorbit cu CNI-ul, nu?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Gândiți-vă că aveți o întreagă 

documentație dată de către Colegiul Național Unirea Primăriei Focșani, deci nu mai 

dezinformați și mințiți cetățenii. Este o întreagă documentație trimisă de Colegiul 

Național departamentului de investiții. Că dumneavoastră nu vă preocupați de aceste 

probleme ale cetățenilor municipiului Focșani. Nu este vina nimănui, nici a angajaților, 

nici a focșănenilor este pur vina dumneavoastră. Mai mult decât atât...” 

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

este că am propus acest proiect și am așteptat documentația legală, doamnă?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vina dumneavoastră este că nu 

vă preocupați de problemele cetățenilor Și mai mult decât atât, atât relația foarte 

apropiată de această Companie Națională de Investiții pe care nu o aveți și ați putea să 

o aveți, dar nu doriți. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Atâta ipocrizie n-am văzut în viața 

vieților.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule 

Bîrsan, aveți cuvântul!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mi s-a acordat cuvântul. Scurt că pierzi 

masa. Am înțeles. Mulțumesc! Domnul Primar, referitor la ceea ce m-ați întrebat 

dumneavoastră, c-un aparat de specialitate atât de numeros de nu mai aveți pe unde să-

i băgați prin birouri, ați greșit la proiectele trecute. Nouă nu ni se scuză... Te rog frumos 

să taci. Nouă nu ni se scuză o greșeală? Domnul Primar cu dumneavoastră vorbesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-a atras atenția. Nu v-a zis că ați greșit. 

Nu v-a jignit. Nu v-a făcut nici proști, nici incompetenți. Cum l-ați făcut de atâtea ori 

pe domnul Primar.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Erori pot apărea, da? Dar noi nu am cheltuit 

acești bani încă. Stați un pic domnul Primar. Eu vreau să vă răspund și dumneavoastră.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ar trebui să-l felicitați pe domnul Primar.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Îl felicităm.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Este un proiect extraordinar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Dumneavoastră... să-l vadă și dumneaei. M-am consultat cu dumneaei pe marginea 

proiectului transmis de dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, domnul Primar. Eu nu neg că ați făcut 

ce ziceți dumneavoastră. Domnul Primar, eu ce vă spun? Haideți să colaborăm. Să 

comunicăm, ce vă spun? Și de câte ori spun? Domnul Primar vă spun de atâta vreme, 

haideți să colaborăm, haideți să comunicăm. Referitor la acest proiect, dați-mi un pic 

voie. Vă rog frumos!” 

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

colaborez în limita pe care mi-o dă domnul Ion Ștefan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți, lăsați, iar o luați pe arătură.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Păi s-a 

supărat de ce v-am spus dumneavoastră. Nu vă dă voie să vorbiți cu mine.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă cu acest proiect sunteți și 

dumneavoastră de acord.” 

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

acord.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Suntem și noi de acord. Aprobăm în forma 

care este pentru că nu încălcăm legea.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Niciodată.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Atenție! Nu încălcăm legea. Nu s-a cheltuit 

niciun ban. Nu mă lăsați, domnul Primar. Tu-i mama ei de treabă!     Lăsați-mă să spun 

și eu ceva. C-un proiect ulterior putem corecta ceea ce ne transmite de la CNI, că nu 

este eroarea din partea noastră. Noi nu am avut în spate un aparat cum îl aveți 

dumneavoastră, să putem să facem un asemenea proiect.” 

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

vi s-a spus aici ce probleme sunt.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „De aia avem nevoie să colaborăm, domnul 

Primar.” 

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

calitate de inițiatori să amânați. Vă dau eu cuvântul meu de onoare, că dacă au venit 

azi documentele și le găsim în registratură, în corespondență, astăzi facem un proiect, 

mâine vă invit la o ședință de îndată și-l aprobăm în mod real și legal și corect.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar ce pierdeți dumneavoastră 

din orgoliul dumneavoastră dacă-l aprobăm așa cum e. Se poate face o hotărâre la 

următoarea ședință, dar dacă vin documentele să corectăm.  

Ei vorbește doamna. Haideți, doamnă.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă vreți 

o pauză?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu nu mai cred în ce spuneți 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulțumim frumos! Domnule Bîrsan, vă 

mulțumesc frumos! Închideți microfonul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Lăsați-mă pe mine cu poveștile astea.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Văd că 

iar ați ajuns la...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu îmi doresc să supunem la vot.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dacă îmi 

dați voie? Cu cea mai mare plăcere!” 

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

întrebare mai am și cu asta termin.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Haideți 

vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Așteptăm, aprobăm proiectul în forma pe care îl aveți dumneavoastră propus astăzi. 

Și pe urmă ce facem? Aștepăm, îl trimitem la CNI și CNI-ul o să spună că nu este bun. 

Pierdem timp? ” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „De ce nu este bun că ați dat 

comandă, efectiv comandă politică acestor funcționari să nu facă documentația de care 

este nevoie?” 

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

eu pot s-o comand politic pe doamna director de la CNI?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu vă este rușine?” 

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

dumneavoastră sunteți aproape de CNI, da? Sunați-o pe doamna director și întrebați-o 

dacă acceptă proiectul așa.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Eu nu v-am întrerupt, dar haideți 

să facem altceva.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „I-ați dat voie la cuvânt? Că n-am înțeles. 

Haideți să facem în felul următor. Doamna Dimitriu, înscrieți-vă la cuvânt, vă rog 

frumos!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră, comportați-vă 

firesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră ar trebui să vă fie rușine să 

vorbiți astfel cu șeful dumneavoastră direct.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu este șeful meu. N-am 

atribuții de la domnul Primar.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi știu că este Ion, dar nu mai contează, 

aici la Primărie este șeful dumneavoastră.  

Pe noi nu ne deranjează că ați furat ideea Primarului și ați trecut în proiect. Puteți 

să votați, nu ne deranjează.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Respectați legea și atunci totul va fi în 

regulă.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul Nedelcu, noi n-am furat 

ca alții, dacă înțelegeți ce vreau să spun.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu. Ați furat.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mai mult decât atât, dovada 

clară că acest domn Primar a dat ordin pe unitate, o să vă dau citire doar la câteva 

lucruri. 

Orice informație, există o circulară care umblă prin Primăria municipiului 

Focșani și unde domnul Primar a dat ordin, ca fiecare director și șef de departament pe 

semnătura dumnealui să-și asume această circulară. 

Dragi focșăneni, ca să știți cum funcționează lucrurile în Primăria Focșani, le 

este interzis să exprime în public aprecieri cu privire la activitatea lor pe principiul 

subordonării ierarhice, să încalce Codul administrativ, dar o dau și la presă. Am 

această... doar ca să înțeleagă domnul Primar că nu este singur prin această instituție, 

ca să facă ce vrea dumnealui. ” 

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

și la presă.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și niște angajați să vă cânte, să 

vă joace cum cântați dumneavoastră. Rușine să vă fie! Cred că sunteți ultimul Primar 

din țara asta...” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Alo! Puțină atenție la limbaj! Vorbiți cu 

șeful dumneavoastră. Nu vă este rușine așa puțin să-i spuneți domnului Primar lucruri 

de genul ăsta? Este șeful dumneavoastră direct. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamnelor și domnilor consilieri, haideți să votăm.” 

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

și trebuie să răspund. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Atunci 

mergem înainte. Vă rog, domnule Primar.” 

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

spun doar atât. Puteți să dați unde vreți dumneavoastră că n-am pretenția să înțelegeți 

ce scrie acolo, atâta timp cât ați terminat o facultate de agronomie. Nu aveți studii 

juridice. Facultatea de agronomie, dacă ați terminat-o, nu am văzut diploma de licență, 

nu vă conferă dreptul să analizați din punct de vedere juridic niște aspecte...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, nu aveți 

studiile mele. Nu mi-a cerut de la Resursele Umane documentele pentru angajare nici 

mie, nici colegei mele din cauza faptului că... niște alte lucruri pe care le urmăriți, spre 

surprinderea dumneavoastră nu se vor întâmpla cum doriți dumneavoastră. O să 

vedeți.” 

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

Codul administrativ spun exact ce am spus în acea adresă. Funcționarii nu pot divulga 

secretul de serviciu și informațiile din.. da, da... dați-o unde vreți,  dumneavoastră, 

doamnă. Este conform. Nu au voie să divulge niciun secret de serviciu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi noi dacă promovăm un proiect de 

hotărâre, trebuie să avem informații, domnul Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Bineînțeles. Aveți informații, faceți o solicitare scrisă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „De unde? Când cerem informații ne dă după 

30 de zile, 60 de zile.” 

 Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte, putem 

supune la vot, vă rog  proiectul? Mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Asta faceți și nu este în regulă.” 

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

momentul în care dumneavoastră sustrageți, ca să v-o spun pe aia dreaptă, ați sustras 

din CNI, ați sustras devizul și ați șters semnăturile proiectantului și ale directorului de 

la CNI  și v-ați pus semnăturile dumneavoastră...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dar cine ar fi avut acces, domnul Primar?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Ei cine? 

Domnul Ion Ștefan.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Cineva care lucrează acolo oare?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, nu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Doamnelor și domnilor consilieri, supun la vot proiectul nr. 16.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD nici măcar nu participă la acest 

vot. Mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Cred că 

domnul Iorga este la fel cu domnul Nedelcu, că nu participă la vot.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Am auzit și sunt de acord cu colegii 

mei.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Ok. 

Mulțumesc! Atunci doamna Secretar revin.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 și se aprobă  cu 

9 neparticipări din partea domnilor consilieri: Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu,  

Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel,  Nedelcu Mihai, Mocanu 

Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela și Șelaru Aurel și  cu 11 voturi ”pentru ” 

din partea domnilor consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra și Bîrsan Costel, 

devenind hotărârea nr. 37 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog, 

acum avem două ore la dispoziție să discutăm Secțiunea a III-a după ce doamna 

Secretar la Secțiunea a II-a citesc, dacă nu... Aveți diverse, două ore la dispoziție dacă 

doriți să aveți... cu cea mai mare plăcere.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Domnule președinte am de 

solicitat către aparatul de specialitate al domnului Primar 3 cereri. Solicit: 

- procedura de acces persoane în creșe și grădinițe; 

- contractelele jucătorilor de handbal să-mi fie puse la dispoziție în 

copie; 

De asemeni, următoarele informații: 

Câți bani sunt alocați pentru fiecare jucător pentru hrană și cazare;  

- numele societății sau societăților comerciale care au câștigat 

licitația pentru reabilitarea rețelei ENET;  

- numele societăților subcontractate;  

- numele societăților care au executat efectiv lucrările; 

Și de asemenea, aș dori dacă mi se întinde o mână de ajutor, la ședințele de 

Consiliu de Administrație, ședințele Consiliilor de Administrație din școli și grădinițe 

să nu mai fie planificate în săptămâna când au loc ședințe de Consiliu Local, că efectiv 

nu se poate. Deci nu se poate. Păi nu, eu n-am spus că este o cerință, trei cerințe sunt. 

Am solicitat o înțelegere. Nu știu. Să vorbim cu directorii, cu toată lumea. Degeaba le 

pun ei în Consiliile de Administrație în săptămâna când avem ședință. Știți bine,  să 

consulți mapa, îți ia o noapte, două zile chiar și nu poți să ajungi și acolo. Așa că 

dumneavoastră nu mai criticați domnul Primar,  doar așa ca să dați bine pe ziare. Nu 

avem cum. În momentul  când există ședință de Consiliu Local este aproape imposibil 

să te mai duci. Și avem și noi de unde ne câștigăm pâinea, avem și noi timp alocat 

familiei, avem timp ș.a.m.d. . Nu putem să facem. Nu știu... coincidență sau nu, le pun 

atunci când este ședință, în săptămâna când este ședință de Consiliu local.  

Domnul Primar, eu de când vă știu eu, vă suspectez de oarece aranjamente. 

Sincer în privința...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cu 

directorii PNL pe care i-ați pus.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Lăsați directorii PNL.” 

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

directorii PNL pe care i-ați pus la școli.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci domnul Primar.” 

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

înțelegere cu ei.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mai am o cerere referitor la adresa acelei 

firme pe care nu o am eu la mapă că a fost dată, mă rog mai târziu. Doresc să mi se 

pună la dispoziție contractul care a fost pus, semnat cu această societate. Este vorba de 

Parcul Bălcescu. Pentru reabilitarea Parcului Bălcesu. Deci contractul cu această 

societate comercială... de asemeni, subcontractanții acestei societăți comerciale pentru 

executarea acestei lucrări. Ați înțeles domnul Primar, rugămintea mea la 

dumneavoastră... Mulțumesc frumos! Domnul Primar, apropo de colaborare și de 

transparență. Domnul, dacă eu consilier local, nu am dreptul prin lege să-mi fie puse 

la dispoziție asemenea documente , dumneavoastră aveți pretenții să votăm proiectele 

pe care le vreți dumneavoastră. Păi cum să le votăm dacă nu suntem în cunoștință de 

cauză. Și atunci ce mai..” 

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

contractele ... dumneavoastră încă visați, că probabil așa vi se spune că așa fac unii 

prin altă parte, nu știu dacă s-au făcut cândva acum cineva se gândește că aici curg 

banii cu găleata, cu nemiluita. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, chiar curg. Mă uit prin 

buget...” 

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

Contractul dacă nu mă înșel, chiar este făcut public pe SICAP, nu știu, trebuie să întreb 

colegii de la Achiziții. Din câte știu, toate contractele sunt publice, toate achizițiile s-

au făcut cu respectarea legii și cu respectarea tuturor cerințelor pentru că suntem 

verificați și paraverificați.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, eu n-am spus că este ceva... 

vorba aia în contractul ăla.. Eu l-am solicitat. Nu am spus altceva. Solicit aceste 

documente. Dacă legea permite să am acces la asemenea documente în copie, vă rog 

frumos să mi le dați.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Sigur.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da. Mulțumesc frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, 

domnule Nițu. Cu calm. Suntem la diverse. Măcar aici să respectăm...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „V-aș ruga.. Mă pricep mai mult că-s de mai 

mulți ani consilier, mata ai parcurs așa mai multe partide.  

Domnule președinte, m-au rugat cetățenii și vă rog să nu vă supărați pe mine, 

cetățenii din cartierul Mândrești, care au votat și PNL-ul și uitați am aici broșurica, 

care a fost lansată în cartierul Mândrești , din care nu mai spun că nici 30% nu s-a 

rezolvat, sunt 8 puncte, care să vă spun sincer, inițiate de domnul Primar în mandatul 

trecut care sunt în curs de rezolvare unele, dar una care m-a rugat și să nu vă supărați 

pe mine care m-a rugat să vă întreb fie pe dumneavoastră, fie pe domnul Bîrsan, fie pe 
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domnul Tănase, că doamna pe care ați pus-o consilier acolo nu este și scrie așa, 

înființarea unei clinici medicale de cartier pe amplasamentul Școlii Mândrești-

Munteni... dacă dumneavoastră știți ceva de această clinică? Sau când se taie panglica? 

Că m-au rugat cetățenii să-i informez despre această situație.  A trecut un pic de timp 

și nu v-a mai văzut nimeni prin Mândrești și v-aș ruga respectus, nu-i glumă să ne 

spuneți... mai sunt și altele, domnul Bîrsan. Ați scris așa extindere rețele și racordarea 

fiecărei locuințe la rețeaua de gaze... Și la început când a venit domnul Primar, ați 

început să vă contraziceți... obligația celor care vin să pună gazele parcă așa am 

înțeles.”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Nițu, la ceea ce 

privește...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vă dau un sfat.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu-mi dați sfaturi. Dacă ați fi 

fost atent în ședința de Consiliu Local, ați fi văzut că s-a discutat la proiectul cu gazele 

de pe ordinea de zi despre acest aspect. Dacă aveți rea credință să nu mergeți să 

informați cetățenii din cartierul Mândrești, este problema dumneavoastră și 

dumneavoastră rețineți, n-ați făcut nimic pentru cetățenii din cartierul Mândrești în 

atâtea mandate de consilier local în care ați fost. Deci domnule consilier Nițu, vă rog 

frumos abțineți-vă de la comentarii!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Sunteți în eroare totală. Habar n-aveți.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ați avut administrație județeană 

30 de ani. Mergeți la șeful dumneavoastră de partid și spuneți-i de ce nu s-au făcut 

lucrurile pentru cetățenii Vrancei în primul rând. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Știți de ce iubesc acest nume? Sunteți    într-o 

eroare istorică.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, domnule Nițu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu vă cunosc ca pe un cal breaz . Vă duceți 

la Mândrești să dați apă la câini, altceva n-aveți ce face acolo. Și clinica din Mândrești, 

este una dintre cele 2 mii promise de PSD. Domnul, dacă vă uitați bine pe acel fluturaș, 

spune foarte clar, dar cum dumneavoastră nu prea știți să citiți, domnul spune acolo, 

dacă veți vota PNL, veți avea ce scrie acolo, da? Corect? Acum domnului Primar îi 

revine sarcina să facă dânsul ce am scris noi acolo că bugetul este în pixul dânsului...  

Nu domnul Primar, bugetul este în pixul dumneavoastră cum îi alocați. Dacă îi 

alocați cum trebuie, va fi bine. Mă iertați! Că vreau să-i mai spun ceva domnului Nițu. 

Apropo de instalația de gaze, domnule Nițu unde nu vă pricepeți, vă rog eu nu vorbiți. 

Domnule Nițu, instalația de gaze se face până la limita proprietății, eu ce am vrut să 

spun, vreau să detaliez să înțelegeți și dumneavoastră. Domnul, între timp cum a 

punctat și domnul Primar, regulile       s-au schimbat. Instalația și branșamentele sunt 

până la limita proprietății. Domnul Primar, faceți două ore de reciclare cu domnul.” 

 Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule președinte, m-am înscris acum vreo 

jumătate de oră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Știu, dar 

avem colegi care vor să vorbească fără să le dau eu cuvântul.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pentru că se grăbește domnul Nițu...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Radu Nițu, voiam să vă întreb 

așa pentru curiozitatea noastră, ați început să plătiți bilete pentru autobuz? Nu mai 

mergeți fără bilet, nu? Asta-i foarte bine.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule Nițu, eu eram. Stau aici. Numai un 

pic, dacă îmi dați voie..” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog, 

domnule Costea!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Da? Pot? Domnul Primar, în aparatul ăsta 

cum suntem acum poziționați, este perfect. Ne putem consulta pe diverse teme, pe 

diverse proiecte. Ce părere aveți?” 

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

asumați.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Lăsați-mă până la capăt.” 

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

asumați ceea ce stabilim în privat.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Corect.” 

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

și în fața focșănenilor.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Fără probleme, mai mult de atât...” 

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

discutăm și alta votăm, n-are sens să-mi pierd timpul, pentru că eu am de făcut mult 

mai multe lucruri pentru focșăneni.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Cu toții avem de făcut mult. Domnul Nicu 

Tănase.” 

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

recunoașteți.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnul Tănase, n-am terminat,       lăsați-mă 

naibii să termin!  

Domnul Primar, eu Costea împreună cu PNL-ul în 2018, am depus un proiect 

pentru reabilitarea străzii Prosperității. Acum o lună, lasați-mă până la capăt. Îmi dați 

voie?” 

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

DALI înaintat la CNI.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „DALI-ul mamei lui! Toate sunt la DALI. 

Toate străzile din oraș, toate locurile de joacă. Am fost și m-am uitat...” 

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

la DALI. Locurile de joacă sunt deja cu proiecte.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Eu am zis să-l băgăm acum, rectificarea asta 

bugetară. Ce părere aveți? Vin cu proiectul și-l băgăm la rectificarea bugetară. Îl băgăm 

împreună.” 

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

Domnul consilier Ionel Costea: „E vreo problemă?” 

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

excedentul ăla pe care l-ați dat pentru doamne.” 
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Domnul consilier Ionel Costea: „Din excedent a dat doamna nelegalitate N-am 

știut domnule. Domnule, am fost mai puțin pregătiți pe tema asta. Am greșit și asta 

este. Se dă nelegalitate și venim și facem strada.” 

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

vedea dacă se dă numai legalitate. Vom vedea.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Facem strada? Păi nu spuneați să colaborăm? 

Sau nu mai colaborăm?” 

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

iau angajamentul că dacă respectăm legea, facem și strada Prosperității în momentul 

în care identificăm resurse financiare.” 

 Domnul consilier Ionel Costea: „Bravo! Până aici ne-am înțeles.” 

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

să vă spun...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Când mă invitați la discuții?” 

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

să vă spun întâi cum stau lucrurile. Legea finanțelor publice  locale spune în felul 

următor. Nu poți începe un obiectiv nou până nu le finalizezi...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Dă-l naibii că este dărâmat de 30 de ani.” 

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

adevărat. Contractele în derulare sunt prioritare. Se finalizează acele contracte și ai 

resurse financiare să începi și un alt contract. N-am niciun fel de problemă.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Păi dacă avem resurse acum.” 

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

meu, haideți când vreți, o dată, stăm de vorbă, și vă arat exact care sunt proiectele în 

derulare că le-ați cerut și vi le-am pus la dispoziție. Le-a cerut domnul Zîrnă și i le-am 

pus la dispoziție. Proiectele în derulare, contractele încheiate pentru care noi avem 

răspundere în fața constructorilor, pentru că avem constructori care ne amenință că ne 

vor da în judecată și v-am arătat adresa.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnul Primar, acum discutăm efectiv să 

colaborăm.” 

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

discutăm pe proiecte.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Pe proiecte. Eu v-am dat proiectul clar. 

Dumneavoastră spuneți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „   

Proiectul clar. Noi am făcut nu numai pe strada Prosperității, am făcut pentru 120 de 

străzi aproape.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „N-o să facem în viață 500 de străzi.” 

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

domnule să le faci așa  cum ziceți dumneavoastră.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „De ce?” 

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

pot face... pentru că...” 

Domnul consilier Ionel Costea: „De ce nu terminăm o stradă?” 

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

n-am terminat-o? Care-i strada aia?” 
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Domnul consilier Ionel Costea: „Pictor Grigorescu.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Care stradă nu am terminat-o 

domnule”? 

Domnul consilier Costea Ionel: „Strada Pictor Grigorescu de exemplu ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nici nu avem contract pe Pictor 

Grigorescu”. 

Domnul consilier Costea Ionel: „De ce”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru că nu este contract în 

derulare, este Panduri le-am dat Strada Panduri, este în contract iar în contract, iar 

contractul pe care îl avem cu strada Panduri ...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „De ce nu terminăm Panduri întâi și pe urmă 

să luăm următoarea stradă? ...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi domnul meu mi-ați pus 

întrebarea de 1000 de puncte ... strada Panduri este finanțată din creditul respectiv, nu 

am bani din altă parte de unde să dau pentru strada Panduri”.  

Domnul consilier Costea Ionel: „Și dacă ați avea bani ați termina-o  doar pe 

aceea și pe urmă să începeți o altă stradă”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Dar noi avem în acest moment 

în derulare un calup de străzi”.  

Domnul consilier Costea Ionel: „Domnul Primar nu vreau 12 locuri de joacă o 

dată ... vreau unul singur să ducem la final, după 10 până pe 30 termen sa terminăm 

locul de joacă din 1 Decembrie”. 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „haideți să vă explic.” 

Domnul consilier Costea Ionel: „explicați-mi vă rog...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Primar dacă nu mai 

este nimic la discuții, hai să închidem ședința, stați puțin d-nule Primar...”. 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Președinte vreau ca în 

continuare să fie public”.  

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „d-nule Primar haideți să facem 

așa... domnul Primar haideți să luăm loc, vorbește doamna Alexandra Tătaru ... 

închidem ședința eventual după aceea mai vorbim.  

Haideți să trecem la secțiunea II dacă îmi permiteți”.  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Țin și eu cu diversele, dar îl aștept pe 

domnul Primar ca să pot să adresez o întrebare”. 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „așteptăm să vină d-nul 

Primar? 

Secțiunea nr. II, vă rog puțină atenție, secțiunea a II-a, da? 

1. Raportul de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor Focșani pe anul 2020  

2. Plângerea prealabilă formulată de Gongu Emanuel, Iorga Marius-

Eusebiu, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel de reanalizare și 

revocare a Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 9/2021 privind aprobarea 

utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar a anului precedent, înregistrată la Primăria municipiului 

Focșani sub nr. 15633/12.02.2021; 
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3. Plângerea prealabilă formulată de Gongu Emanuel, Iorga Marius-

Eusebiu, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel de reanalizare și 

revocare a Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 4/2021 privind alegerea 

viceprimarilor municipiului Focșani, înregistrată la Primăria municipiului Focșani 

sub nr. 15634/12.02.2021; 

4. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 16 februarie 2021 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 16925/16.02.2021, în dosarul 

nr. 268/91/2021 având drept obiect anulare act administrativ (alegeri viceprimari), 

cu termen la data de 18 februarie 2021; 

5. Citație emisă de Tribunalul Vrancea în data de 16 februarie 2021 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 16828/16.02.2021, în dosarul 

nr. 269/91/2021 având drept obiect anulare act administrativ (excedent buget local), 

cu termen la data de 3 martie 2021. 

 

Vă rog dacă sunt discuții,  da d-na Dimitriu, vă rog.”  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule președinte, aș vrea 

la secțiunea a II-a punctul 3 cum ne-a fost comunicată plângerea prelabilă a 

consilierilor din opoziție care au depus această plângere pentru reanalizarea și 

revocarea actului administrativ Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2021, privind alegerea 

viceprimarilor Municipiului Focșani, am rugămintea, eu am cerut acest lucru să ni se 

pună la dispoziție și acțiunea, pentru că ne vizează în mod direct și este corect și normal 

ca, Consiliul Local să fie efectiv informat asupra acestor acțiuni care se depun în 

instanță. Așadar o rog pe doamna secretar al UAT Focșani să ne pună la dispoziție cât 

de repede posibil această acțiune pentru că ne privește pe fiecare consilier în parte. Și 

totodată vreau să le spun și focșănenilor că săptămâna trecută când am avut primul 

termen la acest proces ce vizează alegerea viceprimarilor am fost în biroul Direcției 

Juridice ... serviciului juridic din Primăria Focșani și am cerut această acțiune și ni s-a 

spus că doamna a plecat la instanță. Mi-e greu să cred că nu exista o copie, îmi este 

greu să cred că... și ulterior după ce doamna a venit din instanță  nu ni s-ar fi putut pune 

la dispoziție această acțiune. Așadar rog ca mâine, pentru că nu este nimic de ascuns, 

ne privește în mod direct să ne puneți la dispoziție această acțiune pe care ați      depus-

o în instanță. Mulțumesc.”  

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „am să intervin eu puțin aici. 

când s-a făcut întâmpinarea din partea Consiliului Local către Tribunal am semnat eu 

documentul acela și am avut rugămintea să mi se înmâneze și mie în dosar, dar la 

momentul respectiv nu îl aveau. D-na secretar acum mi-a spus că în cel mai scurt timp 

mi-l va pune mie la dispoziție în calitate de președinta al Consiliul Local al 

Municipiului Focșani.  

Dacă ați vrea la diverse, dacă mai sunt discuții, doamna Tătaru, domnul Tănase, 

apoi aș vrea să închid eventual din sală dacă doriți să mai ia cuvântul? Și după aceea 

să închidem și noi ședința. Vă rog d-na viceprimar Alexandra Tătaru.”  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „vă mulțumesc d-nule președinte, o 

întrebare către domnul Primar. Aș vrea să-mi spuneți d-nule primar dacă este firesc, 

dacă este reglementat sau de care reglementare vă folosiți, poate nu dumneavoastră în 

mod direct, ci mai ales biroul de presă, astfel încât pe pagina oficială a Primăriei 
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Focșani atât web, cât și pe Facebook sunt postate comunicate care aduc prejudiciu de 

imagine și folosirea numelor noastre, în special, în speță numele meu atât timp cât eu 

particip sau am participat la un vot de grup și nu personal. Nu știu dacă este firesc sau 

deontologic să folosim această cale de comunicare pentru focșăneni cât timp ea este o 

pagină publică în interesul tuturor și nu politică. Bănuiesc că așa ar trebui să se 

întâmple să folosiți doar mijloacele de comunicare în masă prin comunicate de presă 

sau deschise, dar să evităm folosirea acestor pagini oficiale. Nu vă interzice nimeni și 

nu am de ce să o fac eu să folosiți orice paragrafuri, ce comunicați pe pagina 

dumneavoastră dacă simtiți nevoia să jigniți pe cineva, dar pe paginile publice consider 

că nu este firesc. Dacă doriți să reparați acest lucru v-aș mulțumi. Pe de altă parte aș 

mai avea o întrebare, cum procedăm și dacă aveți sau dacă stă în puterea 

dumneavoastră să trimiteți o adresă oficială la ANFP prin care să cereți în mod expres 

schimbarea criteriilor prin care noi putem avea în cadrul Primăriei, Consiliului Local 

un expert din partea rromilor care să intermedieze aceste probleme știind faptul că 

dumneavoastră ați publicat deja, un comunicat oficial prin care se cere un nimim de 7 

ani  experiență ceea ce mie mi se pare imposibil și dacă putem să schimbăm acest lucru 

și să folosim resursa umană din partea Comunității romilor în favoarea lor și a nostră 

de ce să nu o facem? Eu vă întreb doar dacă este posibil, dar dacă nu este posibil voi 

face personal acest demers către agenția în cauză. Vă mulțumesc”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnule președinte ... vroiam să vă rog 

domnule Primar, aveți o doamnă Pamfil parcă o cheamă, rugați-o să nu mai meargă la 

instituțiile de învățământ la directori cu precădere să facă tot felul de cerințe din 

acestea... imperative. Să ceară ceea ce îi permite legea, nu ceea ce nu-i permite legea. 

Cere tot felul de situații care nu au nicio legătură cu dânsa”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Dacă vreți să remediez situația dați-

mi ceva concret la ce vă referiți, că altfel nu știu la ce vă referiți...”  

Domnul consilier Tănase Neculai: „deci d-nule, intră prea mult... pur și simplu 

tracasează directorii”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La mine nu a venit niciun director  

și am o relație foarte bună cu toți directorii, nu a venit nici un director să se plângă ...” 

Domnul consilier Tănase Neculai:  „ nu au venit la dumneavoastră, dar uite că 

la mine încă mai vin, rugați-o să fie în conformitatea legii...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „o să am o discuție cu dumneai să 

știți că atâta timp cât nu îmi dați o chestiune concretă...”  

Domnul consilier Tănase Neculai:  „o să vă spun, dar acum spuneți doar atât 

să stea mai liniștită. 

Vroiam să vă mai aduc la cunoștință că astăzi Președintele Klaus Iohannis, s-a 

promulgat Legea care elimină pensiile speciale ale Parlamentarilor, inclusiv cele în 

plată la acest moment.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Felicitări, este o inițiativă a PSD-

ului, aprobată de...” 

Domnul consilier Tănase Neculai:  „ce PSD? PSD ia băgat în pensii speciale. 

D-nule Primar dar chiar nu știți treaba asta?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi este inițiativa PSD-ului ...” 

.... 
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Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „d-nelor și d-nilor consilieri, 

eu când am deschis punctul de diverse și am spus că stăm 2 ore, să știți că am glumit. 

Dacă voi să o luați în serios... Vă rog aveți cuvântul d-na Ana-Maria Dimitriu.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte să știți că sunt 

și în sală cetețeni care vor să discute. Eu doar acum am aflat că domnul Primar aici de 

față nu a preluat centrul de vaccinare de la Casa Armatei și să știți că din fericire pentru 

focșănenii care au dorit să se vaccineze dumealor au făcut cu brio această muncă au 

vaccinat mii de cetățenii în comparație cu centrul de vaccinare de la Sud care culmea 

funcționează doar pe un singur flux. Acolo la Casa Armatei este un flux mai mare se 

asigură 2 schimburi și nu înțeleg de ce acoperă un număr mai mare de vrânceni care 

vor să se vaccineze, nu înțeleg de ce nu ați preluat acest centru de vaccinare și sunt o 

grămadă de cetățeni care întreabă acest lucru și chiar vă rog să le răspundeți la această 

problemă.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „imediat o să vă răspund, chiar... mă 

gândeam că o să mă întrebați și de acest aspect...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „vă rog d-nule Bîrsan. Acum 

vreți să răspundeți? Vă rog d-nule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „așa cum 

am spus-o, am susținut toate demersurile legale posibile pentru a lupta împotriva 

acestei Pandemii, pe toate căile. Am avut o comunicare deschisă cu toate instituțiile 

care au gestionat acest lucru, instituții care au vrut sau nu au vrut să discute în mod 

direct cu mine, luând uneori niște decizii și forțându-mă ulterior să încalc legea. Ori eu 

acest lucru nu pot să-l fac. 

Avem Dispensarul din Sud care într-adevăr funcționează doar cu un singur punct 

de vaccinare, dar unde se pot înființa încă cel puțin 3 puncte de vaccinare. 

Casa Armatei nu este imobilul Primăriei, este în administrarea Ministerului 

Apărării. Casa Armatei nu poate să închirieze sau să pună la dispoziție pe nici un temei 

legal spațiul pentru Primărie. Eu, Primarul Misăilă, nu sunt împotriva organizării 

centrului de vaccinare în incinta Casei Armatei, dar trebuie să se emită o Hotărâre de 

Guvern prin care să mi se spună că mi se dă în administrare Casa Armatei, nu pe baza 

unui protocol, nu pe baza unui contract de comodat, nu sunt documente legale.  

Am solicitat de la conducerea Garnizoanei Focșani,am solitat documentele și 

contractele încheiate, să mi se arate dacă dumnealor au posibilitatea să refactureze 

cheltuielile cu utilitățile, în speță energie electrică, termică și apă și canalizare. Inclusiv 

m-am uitat pe facturile dumnealor, 22.000 lei apă, 30.000 lei energie termică și oamenii 

stau în frig acolo. Energie electrică nu mai spun cât se consumă acolo. Sunt cheltuieli 

pe care va trebui să le suporte bugetul local până la finanțarea venită de la Ministerul 

Sănătății și știm noi că se întârzie foarte mult, din experiența centrelor de carantinare. 

Ori eu am spus foarte clar avem atâtea clădiri și am avut discuția aceasta și cu d-nul 

Prefect și cu conducerea DSP-ului în care le-am spus foarte clar să ne gândim la niște 

imobile ce aparțin Primăriei pentru că acolo nu ni se pune la dispoziție toată clădirea, 

ci numai o suprafață și vin eu și întreb cum vom calcula consumurile de apă, de energie, 

de încălzire și așa mai departe atât timp cât nu există o diferențiere și o departajare 

foarte clară a acestora. Și o să vină apoi Curtea de Conturi, că a venit imediat după ce 

s-a terminat cu carantinarea și ne-a verificat la sânge.  
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Nu este ghinionul meu, este ghinionul celor care au încălcat legea, eu am 

respectat întocmai legea, nu pot să închei un contract înafara legii.” 

 Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „d-nule președinte, dacă îmi dați 

voie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cu tot respectul pentru toți 

focșănenii trebuie să se găsească o soluție legală pentru a prelua acel spațiu și-l vom 

prelua de îndată. Singura soluție legală este Hotărâre de Guvern.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „nici pomeneală, vă contrazic pentru 

că sunteți singurul Primar din România ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „care știu legea doamnă...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu:„...care refuzați să preluați Centrele de 

Vaccinare. Așa ați făcut și în cazul centrelor de carantină, unde vă văitați și v-ați 

lamenați toată perioada aceea în presă că nu primiți bani. 

D-nule Primar dacă îmi dați voie și știu despre ce vorbesc, pentru că m-am 

interesat, dumneavoastră ați primit ... primiți până la ultimul leuț ca entitate juridică 

toți banii care se cheltuiesc. Așa este și în cazul centrelor de vaccinare. Mai mult decât 

atât ați spus dumneavoastră adineaori și puteți da banda în urmă să vedeți, Contractul 

de Comodat ați spus că este ilegal. Greșit, există contracte de comodat între instituții, 

între persoane fizice, între persoane juridice. Unde spuneți dumneavoastră că un 

contract de comodat este ilegal... mai mult decât atât în caz de război cum este 

momentul de față există deja acolo un centru care funcționează, dumneavoastră nu 

aveți decât să vă conformați, nu schimbați dumneavoastră regulile în timpul jocului ... 

mai mult decât atât nu sunteți cel în măsură să decideți ca oamenii aceștia să fie 

condamnați să nu se poată vaccina din cauza dumneavoastră”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu este adevărat”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „ și să moară cetățenii.Deci sunteți 

răspunzător direct pentru ceea ce se va întâmpla în județul Vrancea”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ sigur că da, da..., sigur aruncați în 

mine tot. Dar eu vă spun un singur lucru... am pus la dispoziție mai multe clădiri pe 

care DSP-ul n-a vrea să le ia în considerare și vi le spun și care sunt: Mini Hotelul de 

la Colegiul Mihail Kogălniceanu nu s-a vrut să se ia în calcul pentru a se face acolo. 

Săli de sport din cadrul școlilor din Municipiului Focșani, nu s-a vrut să se facă acolo, 

erau ale Primăriei.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „d-nule Primar nu înțelegeți că nu 

sunteți buricul pământului, nu înțelegeți că trebuie să vă adaptați la situații de criză. 

Trebuie să faceți ceva pentru binele cetățenilor municipiului Focșani”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da doamnă mă adaptez, dar nu să 

încalc legea eu vreau să dorm la mine acasă, cu capul pe pernă”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Încălcați orice drept fundamental al 

oricărui cetățean din Vrancea să se vaccineze, asta faceți dumneavoastră”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să vedem cum o să se soluționeze 

dosarul cu carantinarea de la Hotelul Unirea. Pentru că același lucru mi-au cerut și 

atunci domnii Prefecți și cu d-nii de la DSP, să încalc legea, iar acum este un dosar în 

lucru la DNA.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „dumneavoastră vă auziți și ce acuze 

aduceți? Dumneavoastră cred că ...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, este un dosar în lucru la DNA 

pe această chestiune pentru că s-au luat niște decizii cu încălcarea legii.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „cred că mai aveți ... Nu mai 

dezinformați, ne-am săturat să ne mintiți, ne-am săturat, mai puteți? Cât mai puteți încă 

3 ani cât mai aveți din mandatul acesta? Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „vă rog d-nule Bîrsan.” 

Domnul cosilier Bîrsan Costel: „dacă îmi permiteți, Domnul Primar ... mă 

scuzați, d-nul Primar numai o secundă... dacă îmi permiteți domnul Primar că vreau să 

am un dialog cu dumneavoastră, să mă ascultați și dacă îmi permiteți o sugestie nu 

vreau să mă criticați mai târziu, cum faceți dumeneavoastră, că eu le știu pe toate și așa 

mai departe. 

 Referitor la Creșa nr.1 unde a fost. ce a fost și erați dumeavoastră foarte supărat, 

că am fost eu pe acolo. Domnule Primar eu v-aș recomanda sau dacă vreți o sugestie. 

Cei de la Ariston România sunt oameni deosebiți și foarte receptivi. Eu v-aș recomanda 

dacă tot s-au oferit să monteze acolo o centrală drept sponsorizare v-aș sugera să cereți 

2 ... dar 2 mai mici care să însumeze puterea respectivă. Acolo este centrală de 65KW 

și sunt centrale de 35 KW, deci însumează oarecum mai mult decât cealaltă. Având în 

vedere aspectul că este un punct sensibil cu acei copiii acolo în cazul în care se 

defectează una dintre ele, cealaltă face față fără probleme. Acesta ar fi primul punct. 

Al doilea punct ele însumate, ambele centrale ca și costuri sunt mult mai ieftine 

amândouă decât una de 65 KW, decât cea de acolo.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa s-au oferit dumnealor să ne 

sponsorizeze, o să vorbesc, dacă se mai poate .”  

Domnul cosilier Bîrsan Costel: „am făcut un preambul, oamenii aceea sunt 

foarte receptivi și pot să schimbe soluția de alimentare fără nicio problemă. Eu asta vă 

recomand și dumneavoastră dacă ați fi acasă și ați avea o casă mare aș recomada să 

aveți două centrale în loc de una. Tot în ideea defectării, în cazul în care se defectează, 

cealaltă merge la avarie.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „am înțeles foarte bine.” 

Domnul cosilier Bîrsan Costel: „ și cele două, una poate să funcționeze și pe 

apă caldă, ele funcționează și în tandem. Când una nu face față, pornește cealaltă. E 

recomandarea mea. Mulțumesc.” 

 Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „vă mulțumesc, mai aveți... da 

vă rog, din public dacă puteți lua cuvântul, aveți microfon. Este bine să vă și prezentați 

ca să știe toată lumea”.  

Domnul Dănilă Dorin, Administratorul societății SODACO SA. „Reprezint 

asocierea de firme între SODACO SA și SKY Vista Srl privind contractul de execuție 

a lucrărilor de modernizare de la Piațeta Teatrului și Milcovul, lucrările sunt în derulare 

sunt executate în proporție de 70%. Avem facturi emise și neachitate, avem materialele 

aprovizionate, avem lucrarea în derulare, avem termeni contractuali și ni s-a sistat 

lucrarea. Vrem să  știm ce se poate întâmpla de aici încolo? Se închide definitiv? 

Continuăm, nu continuăm?  

Domnul consilier Costea Ionel: „nu a fost în conservare, că a fost perioadă de 

iarnă?” 

Domnul Dănilă Dorin, Administratorul societății SODACO SA. „nu a fost 

în conservare, s-a sistat pentru perioada de iarnă, de o lună de zile.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Când s-a sistat lucrarea”? 

Domnul Dănilă Dorin, Administratorul societății SODACO SA: „am lucrat 

până în decembrie, au lucrat, până în  luna decembrie lucrările au fost efectuate.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Dănilă dumneavoastră știți 

cum stau lucrurile, că am discutat de nenumărate ori.” 

Domnul Dănilă Dorin, Administratorul societății SODACO SA: „Am 

discutat dar ce avem de făcut? Să știm, că avem oameni în spate...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Suma necesară pentru finalizarea 

lucrărilor se poate asigura din acel credit pe care îl avem contractat și pentru care avem 

aprobate tragerile inclusiv de comisia de la nivelul Ministerului Finanțelor Publice aici 

este doar o simplă formalitate de a se aproba aceste trageri să fie înregistrate ca venituri 

ale bugetului local pentru a putea ca noi să putem da drumul mai departe la lucrări și 

ca să putem face plățile pentru facturile deja emise. Altă sursă de finanțare în acest 

moment nu avem identificată pentru această investiție. Avem depus proiectul 

dumneavoastră și la C.N.I. însă până în acest moment C.N.I. nu a avut de unde să aloce 

această sumă. Iar contractul fiind în derulare nu cred că putem să așteptăm până când 

compania va identifica resursele necesare pentru peste 7.000 de proiecte pe care le au 

în toată țara. Mulțumesc. 

 Deci soluția clară este una singură. Așa cum am prezentat-o și la proiectul cu 

privire la creditul structurat pe mai multe capitole. Dacă nu se aprobă acest credit, 

aceste trageri, creditul este aprobat, contractul de credit este încheiat. Aprobările de la 

Ministerul de Finanțe le avem. Singurul impediment este că nu se aprobă aceste 

venituri din credit la bugetul local pentru a putea să vă facem plățile. Dumnealor văd 

că vor altceva. O să discut acum după ședință și vedem ce vor.”  

Domnul Dănilă Dorin, Administratorul societății SODACO SA: „eu vin cu 

rugămintea ca să ne ajutați ca să ne decontam. Noi nu avem nicio vină la toate 

problemele aceste...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunteți singurul în această 

situație.”  

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă mulțumesc. Dacă mai este 

cineva în sală care mai dorește. Vă rog, la microfon o să am rugămintea ca să se și 

audă, să rămână înregistrat și să auzim foarte bine. Vă mulțumesc.”  

Domnul Toader Constantin: „Bună ziua stimați domni consilieri, bună ziua 

domnule Primar  vroiam să vă întreb despre situația locuitorilor din Revoluției 16 și 17 

și situația celor de pe Tisa, astăzi a decedat o persoană în vârstă de 71 ani și familia 

cere autorităților publice locale să ia măsuri pentru ajutorarea acestei familii, ținând 

cont că acei oameni trăiesc în condiții inumane, vorbim despre pandemie COVID-19, 

vorbim despre infectare, vorbim despre dezinfectare, vorbim despre copii care merg la 

școală, despre situația expertului local rom pe care de câțiva ani se tot promite că va 

veni acest expert și nu-l vedem. Dumneavostră ok... am înțeles că ați scos acest post 

cu studii superioare. Nu este director de instituție, nu este nici jurist, nu este nici 

contabil este persoana care este puntea de legătură între comunitatea romă din 

municipiul Focșani și instituția pe care o reprezentați. Cum vedeți dumneavastră acest 

lucru pentru că în urma discuțiilor pe care le-am avut acum vrei câțiva ani de zile ați 

spus că scoateți acest post la concurs pe studii superioare după care prin Hotărâre de 

Consiliu Local îl scoateți cu studii medii. Probabil că nu s-a înțeles susținerea politică.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „nu are nici o legătură, nu confundați  

politicul cu legea...” 

Domnul Toader Constantin: „păi asta mi-ați spus dumneavoastră telefonic, 

când v-am contactat dumneavoastră mi-ați spus în felul următor, păi dumneavoastră 

mă sunați pe mine care ați făcut și ați dres PSD-ului, nu vă este rușine?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „asta este o altă discuție.” 

Domnul Toader Constantin: „eu am contactat un Primar, nu am contactat un 

partid politic.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ nu... m-ați jignit pe toate căile 

posibile și imposibile  domnule Toader. M-ați jignit peste tot.” 

Domnul Toader Constantin: „pe cine?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „pe mine.” 

Domnul Toader Constantin: „Păi dumneavoastră neglijați o comunitate d-nule 

Primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu neglijez nicio comunitate. 

Domnul Toader Constantin: „Păi cum o vedeți dumneavoastră?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Simplu. Am avut discuții cu 

dumneavoastră de nenumărate ori? Cu reprezentanții din comunitatea dumneavoastră.” 

Domnul Toader Constantin: „și ce măsuri s-au luat?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ne-am întâlnit și discutat. Am spus 

că putem scoate postul la concurs conform încadrării din organigrama Municipiului 

Focșani. L-am scos. Nu s-a prezentat nimeni”.  

Domnul Toader Constantin: „Și nici nu o să se prezinte”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „pentru că...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „dați-mi voie domnișoară că nu v-a 

dat nimeni cuvântul. Da? Scoaterea la concurs se face în condițiile legii.  

Domnul Toader Constantin: „normal.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „da? Se face în condițiile legii.” 

Domnul Toader Constantin: „noi nu v-am cerut să faceți ilegalități.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Constantin Toader, îmi dați 

voie? ” 

Domnul Toader Constantin: „vă ascult.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „vă rog. Dacă vreți să vă răspund, 

dacă nu... poti primi un răspuns în scris, când o să vreau eu. Că nu sunt obligat să vă 

răspuns dumneavoastră, când vreți dumneavoastră.” 

Domnul Toader Constantin: „de asta am și venit aici...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „eu am vrut să vă spun clar, am scos 

postul...” 

Domnul Toader Constantin: „Dumneavoastră ați fost contra tuturor cetățenilor 

d-nule Primar. Sunteți mentorul tuturor cetățenilor...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „da domnule eu sunt contra celor 

care... și care fac mizerii... Dumneavoastră sunteți distrugătorul orașului, 

dumneavoastră îi susțineți pe aceea care au demolat G2, care demolează Revoluției 16, 

17…” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „d-nule președinte vă rof g să-i 

închideți microfonul d-nului Primar pentru că iarăși dumnealui jicnește ...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...care au terorizat cetățenii din 

Vrancei...” 

Domnul Toader Constantin: „d-nule Primar eu nu am venit să mă cert cu 

dumneavoastră în ședință...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „...terorizează cetățenii din str. Tisa, 

terorizează cetățenii din sud, … au demolat G2-ul”.  

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Toader haideți să-l 

lăsăm pe domnul Primar să răspundă la întrebarea dumneavoastră până la capăt.”  

Domnul Toader Constantin: „păi nu am terminat d-nule președinte.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „nu ați terminat, dar l-ați 

întrebat... haideți să răspundă la întrebare referitor la ... dumneavoastră.” 

Domnul Toader Constantin: „eu nu vin în fiecare zi la ședințele 

dumneavoastră de Consiliu Local.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „atunci vorbiți dumneavoastră 

și puneți altă întrebare, vă rog.” 

Domnul Toader Constantin: „vorbim despre Hotărârea nr. 277 și Hotărârea nr. 

231 care a fost suspendată de drept de Curtea de Apel Galați, maine ne găsim la Înalta 

Curte de Casație pe acest rol și a fost suspendată acea acțiune. Ori dumneavoastră ați 

mers în continuare cu ea că nu aveați nici un aveați îndeplinire 2/3. Hotărârea 277 din 

27 iulie 2017.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „pentru ce anume? Care?” 

Domnul Toader Constantin: „ pentru locuitorii din Bahne.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „pentru ce anume?” 

Domnul Toader Constantin: „ cu evacuarea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „și acum vreți să-i întoarcem înapoi 

în blocul G2?” 

Domnul Toader Constantin: „nu am spus ca să-i întoarceți înapoi. Am spus că 

dumneavastră ați mers în continuare pe acea Hotărâre care a fost suspendată de Curtea 

de Apel Galați.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu știu, nu cunosc”.  

Domnul Toader Constantin: „am înțeles. Vreți să ne dați și nouă un răspuns 

ce facem cu acei oameni care trăiesc acolo în condiții de groază pe Tisa?”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În primul rând să respecte legea, să 

asigure curățenia,  să-i respecte pe vecinii care-i au împrejur și în al doilea rând nu noi 

suntem cei responsabili cu administrarea acelui teren. Terenul respectiv a fost pus la 

dispoziția Crucii Roșii și Crucea Roșie s-a angajat că va avea grijă de acei cetățenii 

care vor locui în acele module.  

Cât despre expertul pe romi am scos postul la concurs când ne-a permis legea 

când am avut finațare pentru toate posturile vacante. Am scos la concurs nu s-a 

prezentat nimeni, vom scoate la concurs imediat ce vom avea prevederi bugetare care 

să ne permită să putem face acest lucru.” 

Domnul Toader Constantin: „dar modificați...” 

  Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Modificarea se va face    

printr-o Hotărâre de Consiliu Local dacă Consiliul Local va fi de acord cu acea 

modificare”.  
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Domnul Toader Constantin: „cu siguranță și înainte de toate am cere 2 experți 

locali romi în Primărie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „7 dacă vreți .Nu avem locuri în 

birouri... doar dacă vor doamnele viceprimar să dea birourile lor”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „ d-nule președinte dacă îmi dați 

voie?” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „vă rog.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „este întradevăr de râs ceea ce se 

întâmplă, dar știți în ghilimele, i-aș spune d-nului Primar  că împreună putem învăța 

pentru următorii ani care au mai rămas din acest mandat și aș putea în primul rând să 

vă îndrum către o inițiativă care să o aduceți în Consiliul Local prin schimbarea 

postului în ceea ce privește gradația acestuia, se poate surclasa din superior în asistent 

sau chiar în debutant ca să putem găsi până la urmă un reprezentant al acestei etnii...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „D-șoara viceprimar...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „dacă îmi dați voie, nu v-am 

întrerupt...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „D-șoara viceprimar dați-mi voie  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „ați mai făcut de nenumărate ori d-

nule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „dați-mi voie ca să vă explic o 

chestiune, dacă îmi permiteți. Domnul Toader Constantin consilier județean PNL, 

președinte al Partidei Romilor, da? Două calități extraordinare, felicitări. A venit de 

nenumărate ori cu o singură propunere pentru acest expert pe romi, un tânăr care nu 

are nici măcar bacalaureatul, eu nu puteam să modific încadrarea acestui post pentru 

un cetățean care să nu aibă nici măcar studiile elementare să poată sî citească și să 

scrie”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnul Primar, dacă îmi dați voie, 

cv-ul celui în cauză va fi atașat la Proiectul de Hotărâre, așadar nu cred că noi 

deliberativul vom vota așa ceva și sunt convinsă că d-nul Toader are destui oameni de 

ispravă care să-și depună cv-ul. Dacă vă rog să-mi dați voie să continui și eu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Toader a venit cu 

Ciobotaru Dorinel sau cum îl cheamă... și are diplomă de bacalaureat? Da? Peste 

noapte. Felicitări. 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „deci d-nule Primar ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „dacă a ajuns să fie înscris la 

facultate, tot respectul, nu am nimic împotrivă, dar la momentul când noi discutam el 

nu avea nici măcar nu avea diplomă de bacalaureat., eu l-am rugat să meargă să dea 

bacalaureatul pentru a putea măcar să îndeplinească o condiție minimă obligatorie, să 

aibă măcar studii medii. Domnul Toader Constantin ia explicați-mi și mie ce serviciu 

desfășurați dumneavoastră în această perioadă în Municipiul Focșani. Ce activitate 

desfășurați? Ce serviciu aveți? Unde sunteți angajat? Aveți vreun contract de muncă? 

Unde? Mai exact, concret.  

E confidențial. Locuința de serviciu pe care o aveți de la Primăria municipiului 

Focșani este tot confidențială? Consiliul Local v-a oferit pentru că ați mințit că aveți 

un loc de muncă în Municipiul Focșani și vi s-a dat o locuință de serviciu. Recunoașteți 

acest aspect? Da? Păi atunci arătați contractul de muncă. Vă aduc la cunoștință faptul 
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că ați declarat în fals, că nu dețineți nici o locuință pe raza județului Vrancea și aveți 

locuință la Măicănești. Da?”  

Domnul consilier Tănase Neculai: „d-nule primar, haideți să nu mai continuăm 

cu chestii din astea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „păi nu, hadeți să discutăm concret, 

adică eu sunt luat aici și pus la zid, eu sunt luat și pus la zid, pentru ce? Pentru că nu 

am modificat o încadrare să încadrăm un semianalfabet? Care nu avea nici măcar 

diplomă de bacalaureat? 

Domnul consilier Tănase Neculai: „vroiam să vă spun de str. Tisa...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „da str. Tisa este terorizată. Haideți 

să mergem să vorbim cu cetățenii...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Ați fost acolo vreodată”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, am fost de foarte multe ori”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „nu sunt condiții umane acolo, nu sunt 

condiții umane”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Condițiile le-au asigurat cei de la 

Crucea Roșie. Noi am pus la dispoziție doar terenul Crucea Roșie trebuie să se ocupe 

de acele condiții, nu eu.”  

Domnul consilier Tănase Neculai: „am înțeles, nu credeți că Primăria ar trebui 

să facă ceva?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Primăria a făcut și va face în 

continuare dacă va fi lăsată...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „la nivelul comunității romi, nu zic sunt și 

oameni care pot mai puțin. Eu vă spun știu oameni care au familii, au studii.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu îi respect pe toți, care respectă 

legea și sunt  egali în drepturi.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „d-nule președinte dacă îmi dați 

voie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... nu au numai drepturi au și 

obligații. Ce obligații avem noi ca și cetățeni ai acestui municipiu să suportăm mizeria 

și distrugerile pe care le fac acești oameni?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „păi d-nule Primar ăsta est erolul 

dumneavoastră, să vă ocupați de acest lucru...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „să mă duc să le strâng eu 

mizeria?...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „d-nule Primar dacă îmi dați voie eu 

am fost de curând, iar dumneavoastră ați fost în campanie electorală să le ereți votul. 

Mai mult decât atât... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „nu am fost în campania electorală 

acolo...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „mai mult decât atât ați fost pe 

Revoluției 16 și 17. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „în Revoluției 16 și 17 am fost,a cum 

era vorba de Tisa...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „ haideți să vă spun eu cum stă 

situația. Dacă îmi dați voie să vorbesc”. 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mi-a fost rușine față de cetățenii din 

Tisa că am făcut greșeala mea fatală să fiu de acord să primească Crucea Roșie teren 

acolo să amplaseze acele module și să  terorizează tot cartierul respectiv. Acei oameni 

pe care dumneavoastră îi apărați terorizează... 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „dacă doriți să vorbiți doar 

dumneavoastră ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „fură, distrug...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „dumneavoastră aveți obligația ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Distrug fac mizerie, domnul Toader 

doar exploatează împreună cu voi PNL-ul pentru voturi și atât. Eu nu le-am mai dat 

voie să facă ce au făcut până acum”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnul Primar aveți obligația fiind 

Primarul municipiului Focșani să vă interesați și să găsiți rezolvări la anumite situații 

pentru toți cetațenii municipiului Focșani. Am fost de curând acolo atât pe str. Tisa, 

cât și pe str. Revoluției și să vă spun următorul lucru, dacă chiar vă interesează, cum 

spuneți dumnevoastră poate unii dintre dumnealor fac diverse lucruri ... nu știu ...nu 

am avuzit în instanță lucrurile astea sau să fi venit la dumneavoastră adrese la Primărie, 

dar moral și mai ales că sunteți edilul acestui oraș trebuie să vă interesați deoarece 

oamenii aceea care au copii premianți la școală pe strada Tisa nu au de 2 ani de când 

locuiesc acolo acel container deschis pentru a merge la toalete și pentru a face un duș. 

Copii aceea...  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vorbiți cu doamna Davidean de la 

Crucea Roșie, dumnealor adminstrează zona aceea, nu eu. Primăria nu are nicio 

obligație acolo. 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „scuzati-mă terenul al cui este? Al d-

nei Davidean sau al Primăriei Focșani?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este al Primăriei dar este dat în 

administrare către Crucea Roșie.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „ați văzut, iar acei oameni...” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Crucea Roșie se ocupă de ei, nu 

Crucea Roșie primește ajutoare și face altceva pe spatele lor?” 

 Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Trecem Pe Revoluției 16 și 17.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „pe Revoluției 16, 17, am blocurile 

în reabilitare, nu vreți să aprobați de bani pentru tragerile din credit să putem continua 

reabilitarea lor”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Revoluției 17 dacă îmi dați voie, 

cunosc și se vede că lucrez în Primăria Municipiului Focșani, în Revoluției 16 jumătate 

din acel bloc este reabilitat de ceva vreme mult în urmă. Culmea este că tot blocul 

Revoluției 16 adică ambele scări au primit la momentul respectiv alocări de sume 

pentru reabilitare, în schimb a rămas doar o singură scară reabilitată. Materialele fiind 

la momentul acela în custodie . Intreb și eu domnule Primar și întreb pentru cetățenii 

municipiului Focșani pentru că sunt banii tuturor cetățenilor municipiului Focșani în 

acele materiale care s-au cumpărat pentru reabilitarea acestor două scari din 16 unde 

sunt materialele acelea care ?... „ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți dovezi în acest sens”.  
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Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „da, dovezile trebuie să le puneți 

dumneavoastaă la dispoziție focșănenilor pentru că ceea ce spun este real.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți dovezi în acest sens? 

Intrebați-l pe domnul Bacinschi nu știu”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „nu este problema mea, 

dumneavoastră sunteți primar și atunci tot ce ați preluat de la fostul primar trebuie să... 

”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu există așa ceva este o minciună 

sfruntatată”. 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „nu este nici o problemă, o să facem 

în așa fel încât să găsim toate hârtiile. Mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „căutați-le că asta ați și vrut să le 

căutați. Tineți-le partea distrugătorilor de cartiere ei sunt doar distrugători de cartiere”. 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnul Primar se rezolvă problema 

ambelor ... O dată problemele etniei și o dată problemele...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ei distrug totul ...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „necreîndu-le condiții efectiv îi 

răzvratiți împotriva dumneavoastră. Loviți și în cetațenii de ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Blocurile aveau termopane ...” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Loviți și în cetățenii români care stau 

acolo.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Blocul G2 a fost reabilitat de către 

domnul Bacinschi în anul 2000 ... a fost reabilitarea blocului G2 în 2000, avea și 

termopane. Avea termopane era cel mai modern bloc, l-au devastat a trebuit să-l 

demolăm”.  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „d-nule Primar, haideți să ne oprim 

pentru că deja este ...”  

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „ eu vreau să intervin, d-nilor 

de la tehnic, vă rog eu frumos, o singură frază mai am. 

Declar ședința închisă”.  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Am niște propuneri, domnul Macovei 

poate să confirme jocul de tenis nu duce la nimic bun...” 
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                                                                   Marta Carmen Ghiuță 
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