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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data de 

25.11.2021 

 

 

     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 Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

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

 d-na Paula Mîndru – inspector Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate ; 

 d-na Alina Iordăchescu – șef serviciu resurse umane, managementul calității ; 

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

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

 d-na Emanuela Botezatu – inspector Compartiment transport; 

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciu investiții; 

 d-nul Traian Negulescu – director Direcția Relații Interne și Internaționale; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compatiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

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

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

 d-na Florina Cătănoiu – șef birou constatare, impunere; 

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

 d-na Oana Isac – director Serviciul Public Creșe Focșani; 

 d-nul Costel Dochioiu – director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

 d-nul Vladimir Dușinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

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

 d-nul Statache Nicuşor – director PARKING Focșani S.A. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

1. proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 77/10.05.2021 privind aprobarea 

numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local 
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al municipiului Focșani pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Desființare și construcție gard” la Școala Gimnazială 

„Nicolae Iorga” Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție „Racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a 

locurilor de joacă existente în patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

municipiul Focșani”; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 179,50 mii lei din bugetul 

local al Municipiului Focșani pe anul 2021 în vederea organizării Sărbătorilor de 

iarnă în Municipiul Focșani;         

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2021; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate pe anul 2021 reprezentând 

finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate cu 

personalitate juridică, din municipiul Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 220/2021; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor și a Regulamentului de 

organizare și desfășurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului local al 

tinerilor din municipiul Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru 

dezmembrarea terenului în suprafață totală de 6258 mp. situat în Focșani, T 88, 

parcela 435, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Cărții Funciare nr. 55391 

întocmită pentru imobilul situat în Focșani, Fundătura Militari, T 87, Parcela 441, 

aparținând domeniului public al municipiului Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 273/2021 privind aprobarea dării în administrare către 

Direcția de Asistență Socială Focșani  a unor spații aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani, în vederea utilizării potrivit competențelor și atribuțiilor 

aprobate prin regulamentul de organizare și funcționare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea 

apartamentării Punctului termic nr. 19, situat în str. Republicii nr. 41A, T 102, P 

5462, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului – monument istoric „Școala Comercială”, cod LMI VN-II-m-B-06412 

din Focșani, str. Cotești nr. 17, T111, P5836, CF64448, aflat în proprietatea 

Societății DIVERSIS SA Focșani, reprezentată de ASIST CONT SRL; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului – monument istoric „Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-

06436 din Focșani, bdul. Gării nr. 22, înscris în CF nr. 58453 Focșani, aflat în 

proprietatea SC INTERCOMERȚ SRL;       

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2021, în 

conformitate cu H.C.L. nr. 233/30.09.2021 privind aprobarea regulamentului pentru 

repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând municipiului Focșani; 

            Inițiatori, consilieri locali  Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela, 

      Macovei Liviu-George, Costea Ionel 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării repartiției pentru domnul 

Zăgan Miti, titular de contract al unei locuințe sociale, în conformitate cu H.C.L. nr. 

233/30.09.2021 privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea 

locuințelor sociale aparținând municipiului Focșani; 

           Inițiatori, consilieri locali  Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela, 

               Macovei Liviu-George, Costea Ionel 
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18. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării repartiției pentru domnul 

Voicu Mihai, titular de contract al unei locuințe sociale, în conformitate cu H.C.L. 

nr. 233/30.09.2021 privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și 

închirierea locuințelor sociale aparținând municipiului Focșani; 

            Inițiatori, consilieri locali  Marcu Livia-Silvia, Stroie Mirela, 

                Macovei Liviu-George, Costea Ionel 

 

19. proiect de hotărâre privind retragerea autorizațiilor taxi nr. 102, nr. 123 atribuite 

prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 48/24.03.2021 

transportatorilor COSTICĂ VASILE P.F.A., SĂCĂLUȘ IONEL P.F.A. și 

NAZARIE GEORGEL P.F.A.;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L  nr. 94/2010 privind 

înfiintarea staţiei terminus (capăt de traseu, terminal) în Autogara Focşani din str. 

Mărăşeşti, nr. 72 pentru operatorii de transport public de călători judeţean, 

interjudeţean şi internaţional, precum şi stabilirea rutelor de deplasare ale acestora 

cu staţii de oprire pe raza Municipiului Focşani;      

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 13,00 mp. (13,00 m x 1,00 m) 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 29, P 1692, către SDEE 

MUNTENIA NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, pentru amplasarea 

unei LES 0,4 Kv, în vederea realizării lucrării „Branșament electric” la imobilul 

situat în Focșani, str. Simion Mehedinți nr. 3, proprietatea domnului Luca Florin;

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

Construcției – Corp D, inventariate în domeniul public al municipiului Focșani, 

situat în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică”;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 14,00 mp. situat în Focșani, str. Pictor Grigorescu nr. 3, T 190, P 

10411% înscris în CF 66814, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, 

către societatea FARMED SRL;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață totală de 31,00 mp. situat în Focșani, B-dul. Brăilei nr. 32, județul Vrancea, 

T 197, P 7871 10875 în CF 58527, ce aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani, către domnul Chipăilă Dumitru;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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25. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unor străzi private, 

reglementate prin P.U.Z. „Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier 

de locuințe și dotări complementare” – Focșani, T. 30, P. 153, număr cadastral 

59527;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2022;         

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr.208/2021 privind numirea reprezentanților Consiliului 

Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic 

”Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii 

de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la Societatea 

Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Eternității – cale acces, CAD 56587, Cartier Mândrești, înregistrat 

în evidența fiscală pe numele Alexe Vasilica;      

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani strada Panduri nr. 88-90, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Amaricai Ana-Maria Mihaela;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

31. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Libertății, nr. 1, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Balaban Ecaterina;          

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

32. proiect de hotărâre privind  majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, teren intravilan curți construcții T23, P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Barbălată Claudia Lăcrămioara;  

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

33. proiect de hotărâre privind  majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, teren intravilan curți construcții T23, P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Barbălată Sorin;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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34. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Mieilor, nr. 3, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Chiriță Stan;           

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

35. proiect de hotărâre privind  majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani strada Trandafirilor, nr. 6, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Diaconescu Ilie;           

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

36. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-6, înregistrat în evidența fiscală a societății 

Exclusive Pro Estate SRL.;         

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

37. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Nicolae Titulescu nr. 6A, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele FARM IMPEX S.R.L.;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

38. proiect de hotărâre privind  majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Eternității – CAD 56587 T1 P9 Cale acces, înregistrat în evidența 

fiscală pe numele Nacu Andra Georgiana;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

39. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Alexandru Golescu nr. 56, jud. Vrancea,  înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Neneci Ileana Mihaela;     

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

40. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Eternității – CAD 56593, T1, P9, CAD 56587, Cartier Mândrești, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Pleșa Mihai;     

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

41. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Eternității – CAD 56593, T1, P9, CAD 56587, Cartier Mândrești, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Pleșa Paula;     

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

42. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, teren intravilan agricol CAD 62217 CAD 62226, înregistrat în evidența 

fiscală pe numele Ploșniță Mateciuc Emil;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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43. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, teren intravilan agricol CAD 62217 CAD 62226, înregistrat în evidența 

fiscală pe numele Ploșniță Mateciuc Maria;      

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

44. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul situat 

în Focșani, DN 23 teren intravilan agricol T 57, P 257 CAD 10099/1N, CAD 

10100N, CAD 10098N, CAD 10099/3N, județul Vrancea, înregistrat în evidența 

fiscală a societății SALF S.A.;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

45. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul situat 

în Focșani, teren intravilan agricol CAD 62216 CAD 62225, înregistrat în evidența 

fiscală pe numele Țandără Olimpia;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

46. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul situat 

în Focșani, teren intravilan agricol CAD 62216 CAD 62225, înregistrat în evidența 

fiscală pe numele Țandără Valentin;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

SECȚIUNEA a II-a  

 

1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 12017/08.11.2021 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 109781/08.11.2021 privind efectuarea orelor de 

muncă în folosul comunității de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 

pe luna octombrie 2021; 

 

2. Memoriul înregistrat la Primăria municipiului Focșani sub rn. 111647/11.11.2021 

privind modalitatea de soluționare amiabilă a litigiului legat de procedura de vânzare 

directă către AMM MED STSR a spațiului cu destinație de cabinet medical din str. 

Bucegi nr. 28 în temeiul OUG 124/1998 prin hotărâre de consiliu local 

 

SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

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

ședință ce se desfășoară astăzi 25.11.2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 1017 din 19.11.2021, emisă de Primarul municipiului 

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

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

care participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Costea Ionel?” 
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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 Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei Liviu George? ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent”. 



9 
 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

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

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Constat că în sală sunt prezenți 21 consilieri locali municipali. 

Drept pentru care apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137, alin. 

1 din Codul Administrativ.” 

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

data de 28.10.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu sunt 

discuții, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? 

Cu 21 de voturi „pentru” procesul verbal  a fost aprobat. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 04.11.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt, 

supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”?  

Cu 21 de voturi „pentru” procesul verbal  a fost aprobat. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 15.11.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt, 

supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”?  

Cu 21 de voturi „pentru” procesul verbal  a fost aprobat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

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

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Mulțumesc doamna 

secretar general! Stimați colegi consilieri locali, domnule Primar, stimați invitați, vă 

spun bun găsit în formulă completă, la ședința ordinară a Consiliului Local al 

municipiului Focșani convocată pentru data de 25.11.2021 prin Dispoziția nr. 1017 din 

19.11.2021. 

Pe ordinea de zi sunt înscrise mai multe proiecte de hotărâre, respectiv 46 la 

Secțiunea I, avem de asemenea Secțiunea a II-a și Secțiunea de III-a Diverse.  
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Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi? Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

doamna viceprimar. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, în sfârșit după atâta 

timp vă mai văd și în formulă completă, în prezență fizică, vă mulțumesc pe această 

cale. Pentru ședința de astăzi în completarea ordinii de zi propun următoarele proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 351/2020 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al municipiului Focșani în Consiliului Administrativ al 

Ansamblului Folcloric Țara Vrancei; 

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Foșani nr. 204/2021 privind numirea reprezentanților Consiliului 

Local al municipiului Focșani în Consiliul de Administrație la Colegiul Național 

Unirea Focșani. Vă mulțumesc.” 

  Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim și noi, dacă mai 

sunt și alte discuții? Dacă nu sunt, propun să supunem la vot completarea ordinii de zi, 

propusă de domnul Primar, cine este „pentru”? Cineva „împotrivă”? Se „abține” 

cineva? În unaniminate, completarea ordinii de zi a fost aprobată. Da domnule Primar.” 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„la comisie ați discutat despre proiectul privind aprobarea listei ... îl retrageți?” 

 Domnul consilier Liviu George Macovei „doamna președinte aș dori să retrag 

de pe ordinea de zi proiectul nr. 16.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog să consemnați 

retragerea proiectului nr. 16. Cine este „pentru” retragerea proiectului 16?” 

 Domnul consilier Liviu George Macovei „nu mai contează, sunt inițiator 

împreună cu colegii mei consilieri.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...nu mai contează. Să se 

consemneze. Vă propun și eu ca proiectele din completarea ordinii de zi să devină 

proiectele 29 și 30 astfel încât să existe timp pentru redactarea buletinelor de vot. Dacă 

sunteți de acord, supun la vot această reordonare a proiectelor, vă rog cine este 

„pentru”? Cineva  „împotrivă”? Se „abține” cineva? În unanimitate... 

 Acum supun la vot proiectul ordinii de zi în integralitatea sa, cine este „pentru”? 

Este cineva „împotrivă”? Se „abține” cineva? Toată lumea este „pentru”, 21 de 

consilieri au votat „pentru” ordinea de zi propusă. 

 

  Se prezintă proiectul nr. 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. nr. 77/10.05.2021 privind aprobarea numărului de burse și a 

cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule Primar.” 

  Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „la acest 

proiect propun astfel, un amendament, la Școala Gimnazială „Ion Basgan” se 

suplimentează cu 70 numărul de burse de merit pentru semestrul I al anului școlar 

2021-2022 și la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” se suplimentează cu 112 numărul 
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de burse de merit pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022. Ambele unități se 

încadrează în bugetul alocat cu această destinație. Mulțumesc.” 

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

Dacă nu, supun la vot amendamentul propus de domnul Primar, cine este „pentru”? 

„Împotrivă”? Se „abține” cineva? 

 Cu 21 voturi „pentru” amendamentul a fost aprobat. 

 Supun la vot proiectul nr 1 în integralitatea sa, cine este „pentru”? Cu 21 voturi 

„pentru” proiectul nr. 1 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 390 

 

  Se prezintă proiectul nr. 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„Desființare și construcție gard” la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule consilier Iorga.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „mulțumesc. Este ok, atât 

desființarea gardului vechi, cât și construcția unui nou gard la Școala Nicolae Iorga, în 

schimb am observat un preț puțin cam mare totuși. Din calculele pe care le-am făcut și 

eu rezultă 1.040 lei/ml, nu știu dacă este cineva...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă este cineva să vă 

explice? Dacă nu, aș dori să vă răspund eu oarecum...” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „nu știu cum s-a ajuns la prețul 

acesta.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „la prețul acesta a ajuns din 

câte știu o firmă care a făcut un studiu acolo de reevaluare a construcției pentru că au 

fost aprobați inițial niște indicatori tehnico-economici, ulterior prețul materialelor de 

construcții a crescut și a trebuit făcută o reevaluare pentru că suma bugetată de noi nu 

a mai fost suficientă. Dacă mai este altă explicație... Vă rog domnul Bîrsan.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna viceprimar, am remarcat 

și eu același lucru, dar a fost mai iute de mână domnul avocat și mi-a luat-o înainte. 

Același lucru vreau să spun și eu și un pic amănunțit în sensul că... vom vota probabil 

acest proiect, dar este iarăși din punctul meu de vedere excesiv de mare. Și din calculele 

mele, nu numai ale dânsului, la 1 ml de gard intră 70 lei betonul, 78 lei plasa bordurată, 

70 lei țeava care va sprijini acele foi de plasă bordurată, fierul care este introdus în 

fundația gardului și ajunge la un preț de 300 lei/ml doar manopera..., doar materialele, 

manopera de la 300 lei la 1.000 lei mi se pare destul de exagerată. La manoperă, deci 

rămâne 700 lei/ml manoperă, ceea ce, repet, mi se pare exagerat. Am mai remarcat, 

probabil este o greșeală aici, spune gardul de beton, fundația are dimensiuni 40x40x80, 

ori nu cred că ar trebui să aibă doar 2 dimensiuni lățime și adâncime că lungimea o 

știm, este 100 m, 40/40/80 nu este în regulă, nu știu ce a vrut să spună acolo. Deasemeni 

m-am uitat la calitatea betonului, aici spune C 12/15, care este beton după vechiul 

normativ B200, ori din câte știu și constructorii, un beton lucrează sau se comportă 

diferit în atmosferă față de fundație, în atmosferă betonul ar trebui să fie mult mai tare, 

mult mai bun, este supus încălzirii, răcirii, diferențelor de temperatură și lucrează tot 

timpul și riscă să crape și să se fărămițeze într-un timp relativ scurt. Deci cei care vor 
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face caietul de sarcini pentru acest gard, recomand să fie un pic mai atenți și să 

analizeze și aceste aspecte. Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog domnule consilier 

Nițu.” 

 Domnul consilier Radu Nițu „deci doamna președinte, în primul rând cred că 

e bine și s-au făcut de-a lungul timpului investiții în școlile municipiului Focșani, 

achiesez și eu la ceea ce au spus colegii mei că prețul... dar aș propune ca din partea 

serviciului de investiții să meargă cineva, că nu întotdeauna în școli sunt ... poate să 

facă un deviz sau cine vine ... să facă o reverificare și bănuiesc că totul va fi în regulă, 

așa cum au spus și colegii anteriori, cred că trebuie făcut, dar cred că trebuie văzut și 

prețul care se propune pentru realizarea acestui obiectiv. Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim și noi. Domnul 

consilier Gongu.” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu „vă mulțumesc doamna președinte. Acolo 

ar trebui constructorul să aibă în vedere un lucru. Latura de nord a gardului trebuie 

supraînălțată, am mai discutat și chestia asta și în ședința trecută. Avem la distanță 

foarte mică de gard, de poarta de fotbal, practic, este un bloc și deja s-au creat niște 

probleme acolo cu fațada blocului, deci înălțimea contează foarte mult. Asta vreau doar 

să menționez, să se țină cont. Aici nu văd înălțime la gard și de aceea ... am vrut să 

precizez treaba aceasta. Vă mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „probabil este o schiță de 

proiect undeva. Dacă mai sunt alte discuții?” 

 Domnul consilier Victor Dumitru „regimul de înălțime, dacă o să vă uitați în 

proiect o să vedeți că este de 2,70 m. Ceea ce nu ați mai spus dumneavoastră, nici 

domnul Bîrsan, nici ceilalți colegi care au mai vorbit s-a făcut referire la manoperă și 

materiale însă gardul existent trebuie dărâmat, transportat de acolo, care presupun alte 

cheltuieli. La fundamentare, la detalierea pe care a făcut-o domnul Bîrsan nu a făcut 

trimitere la cheltuielile cu dărâmarea gardului actual, cu transportarea materialelor 

rezultate și așa mai departe.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este linie 

separată în bugetul de investiții, dacă îmi permiteți, demolare gard 11.190 lei, deci în  

ăsta demolare gard cred că intră tot ce înseamnă manoperă și transport materiale 

rezultate în urma demolării. Da, într-adevăr am văzut și noi, am solicitat detalii cu 

privire la acest deviz de lucrări întocmit la solicitarea conducerii Școlii Gimnaziale 

„Nicolae Iorga”, noi am primit această documetație... ” 

 Domnul consilier Victor Dumitru „și nu ați verificat-o...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am 

discutat-o, iată colegii au analizat-o și vă spun foarte clar că din punctul nostru de 

vedere poate fi reanalizată această propunere dacă considerați că este necesar. 

Problema este că trebuie să se încadreze în sumă pe cât poate și în al doilea rând trebuie 

să se încadreze și în termenul măcar de a face licitația anul acesta pentru a putea să 

demareze lucrările în cel mai scurt timp. Am avut foarte mulți cetățeni în zonă, așa 

cum spunea și domnul consilier Gongu, la audiență, care reclamau faptul că sunt 

efectiv agasați de loviturile mingilor în geamurile și pereții blocului din imediata 

vecinătate...” 
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 Domnul consilier Victor Dumitru „domnule Primar mă scuzați că vă întrerup, 

numai un pic, compartimentul de investiții în momentul în care s-a depus acest deviz 

la Primărie, nu a verificat și ulterior l-a pus în circuit?” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu au 

competența să contrazică ceea ce ...” 

 Domnul consilier Victor Dumitru „...păi cum să nu contrazică... nu-l 

propunem pe ordinea de zi... cineva filtrează aceste... dacă o firmă...” 

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

 Domnul consilier Victor Dumitru „...dacă o firmă vine și-mi pune 1.000 lei 

mc de beton?...” 

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

semnat și asumat de un coordonator de proiecte...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă îmi permiteți din câte 

știu domnul Zîrnă are și competențe de administrator public și ar putea să ne explice, 

dacă suma bugetată este în final...” 

 Domnul consilier Cristian Zîrnă „eu nu sunt administrator public doamnă.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „... și cheltuită în aceeași 

măsură... domnilor consilieri vă rog, nu glumesc.” 

 Domnul consilier Cristian Zîrnă „deci, acest gard de 2,7 m înălțime se va mai 

face un gard din plasă cu o înălțime de 4,5 m pe perimetrul terenului de fotbal.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mai mult decât atât 

dumnealui este documentat pentru că noi am participat și la Consiliul de Administrație 

unde ni s-a explicat acest proiect și unde a fost prezent și domnul director Negulescu 

și poate să ne confirme și dumnealui dacă sunt nereguli sau nu sunt nereguli cu acest 

proiect. Și oricum dacă suma nu va fi cheltuită până la finalul anului rămâne ca școala 

să facă din nou o altă notă de fundamentare, o altă cerere către Consiliul Local și nu 

știu dacă..., vă rog domnule consilier Nedelcu.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „constat cu plăcere că avem un consilier aici 

care chiar se pricepe la astfel de lucruri, aș dori să nu fie atât de lacunar și să ne explice 

exact ce este cu acest gard ca să știm dacă îl votăm sau nu. Deci, vă rog domnule 

consilier dacă sunteți drăguț să ne spuneți și nouă efectiv tot ceea ce înseamnă costul 

acesta, cum o să arate gardul, tot, tot pentru a ști dacă-l votăm sau nu. Vă mulțumesc!” 

 Domnul consilier Cristian Zîrnă „domnule consilier detaliile sunt în proiect, 

este la proiectul nr. 2 pe ordinea de zi, aveți toate detaliile necesare.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă rog eu frumos pentru că am înțeles că 

nici colegii dumneavoastră nu au știut că mai este un gard peste un gard...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu vă rog...” 

 Domnul consilier Cristian Zîrnă „citiți mapa și veți vedea detaliile ...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...vă înscrieți la cuvânt...” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „...lăsați-mă cu înscrisul la cuvânt, dacă sunt 

într-un dialog ce fac? Toată ziua stau să ne înscriem la cuvânt? Deci, l-am rugat pe 

domnul consilier frumos, respectuos să ne lămurească ce este cu gardul ăla, da? Dacă 

este administrator public, bun...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...da este și...” 
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 Domnul consilier Mihai Nedelcu „...vă rog să-mi spună, dacă nu asta este, eu 

unul nu-l votez.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „haideți să 

facem o lămurire. Nu este nici un administrator public, este administrator de unitate de 

învățământ, cel mult, da?” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „scuzați-mă administrator 

de patrimoniu, am vrut să spun și ...” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „dacă este administrator de scară de bloc să 

spună... administrator public este cu totul și cu totul altceva. Îmi pare rău.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „haideți domnul consilier 

să ne mai spună domnul consilier Zîrnă câteva caracteristici, dacă dorește, dacă nu 

haideți să trecem la vot. Să supunem proiectul nr. 2 la vot, cine este „pentru”? Cine 

este „împotrivă”? Se „abține” cineva? Domnule Gongu?... a zis „pentru”. 

 Doamna consilier Ana Maria Dimitriu „doamna președinte îmi cer scuze, 

domnul Ungureanu a votat „pentru”, domnul Iorga a votat „pentru” și au mai votat și 

la „abținere”, deci vă rog rog să fiți atentă un pic, pe cameră o să se vadă...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 13 voturi „pentru” ale 

domnilor și doamnelor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel și 8 

voturi „abținere” ale doamnelor si domnilor consilieri Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru 

Aurel, Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 391 

 

 Se prezintă proiectul nr. 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„Racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a locurilor de joacă 

existente în patrimoniul unității administrativ-teritoriale municipiul Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 3, cine este „pentru”? 

Se „abține” cineva? Cine este „împotrivă”? 

 Cu 21 voturi „pentru” proiectul nr. 3 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 392 

 

  Se prezintă proiectul nr. 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 179,50 mii lei din bugetul local al Municipiului 

Focșani pe anul 2021 în vederea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna viceprimar. Am văzut în 

cuprinsul justificării acestui proiect, mai precis o adresă de la Direcția de Dezvoltare 

în care sunt detaliate prețurile pentru această achiziție. Mi s-a părut ok prețurile de 

achiziție la bunurile respective, respectiv brazi, dar am fost un pic controversat în ceea 

ce privește transportul, este vorba de 17.000 lei, de fapt am mai discutat și problema 

asta și cu domnul Primar. 17.000 lei închiriat macara autotrailer. Având în vedere că 
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între timp eu și un coleg de-al meu ne-am interesat de prețurile practicate pe piața liberă 

de transport de închiriat a acestui trailer și concluzia este că ora de... sau mai de grabă 

kilometru de transport a acestui trailer este de 5 lei/km și făcând o socoteală de unde o 

fi aducând, de unde se aduce acest brad și cu macara-ul și cu tot ceea ce presupune 

amplasarea lui la locul de destinație mi se pare suma, chiar de 2 ori mai mult decât 

face. Deci nu are cum să facă 17.000 lei că nu-l aduce de la Brașov, bănuiesc că e adus 

din județul Vrancea sau mă rog din județele... domnule nu mă întrerupeți vă rog, sau 

mai ales din județele limitrofe ori mi se pare exagerat acest preț. De asemeni, este 

ambiguu suma de 8.200 lei șufe, sârme, cuie, vopsea și nu mai știu ce, nu este deloc 

detaliată. Haideți să fim mai atenți la aceste lucruri, la cheltuierea banului public și să 

nu lăsăm loc de interpretări. Probabil că vom vota și acest proiect, mă gândesc că 

colegii mei îl vor vota, îl voi vota și eu, dar nu mi se pare deloc corect ca să ni se pună 

în față asemenea sume și fără nici o justificare cât de cât aproape de realitate. 

Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim și noi domnule 

consilier. Înainte să îi dau cuvântul domnului director de la Direcția de Dezvoltare vă 

pot asigura că am verificat și eu împreună cu dumnealui, toate aceste sume pe bază de 

documente, facturi și achiziții anterioare. Din punctul meu de vedere nu este nici o 

neregulă, dar îi dau voie domnului director cu permisiunea dumneavoastră, să vă 

explice. Mulțumesc.” 

 Domnul director al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani Costel 

Dochioiu „bună ziua tuturor, vreau să vă aduc la cunoștință, că aceste sume, suma de 

17.000 lei este o sumă estimată. Având în vedere cheltuielile efectuate anul trecut la 

care am adăugat un procent de 30%, luând în calcul scumpurile care au avut loc în 

acest an, deci vorbim de niște sume estimate. Tot în această sumă o să regăsiți pe 

facturi, exact costurile de exploatare, taff-uri, transport de la locul de exploatare, până 

la drum auto, sunt mai multe capitole aici pe care le puteți... După ce facem achiziția 

sau sper să rezolvăm, o să vi le putem pune la dispoziție.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „domnule Dochioiu mulțumesc pentru 

lămuriri, sincer nu sunt chiar foarte explicite, dar dacă dumneavoastră spuneți că ne 

veți pune la dispoziție factura cu toate cheltuielile aferente, subscriu și vă mulțumesc 

frumos și aștept factura după ce o să o faceți. Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Gheoca 

vă rog.” 

 Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „mulțumesc doamna președinte, 

o să am și eu o întrebare, tot referitor la acest proiect, domnul Primar sau o persoană 

abilitată care mă poate lămuri. Am văzut în fundamentarea proiectului și în 

documentele transmise la mapă anexa 1 instrucțiunile privind modul de selecție a 

comercianților sau a cererilor făcute de aceștia, această anexă dacă acest proiect va fi 

votat și va trece astăzi de Consiliul Local va fi afișată sau pe site undeva?” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „a fost o întrebare?” 

 Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „aștept răspunsul ca să 

continui... domnul Primar?” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă achiziția va fi afișată 

undeva?” 
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 Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „anexa 1 de la acest proiect va fi 

afișată dacă acest proiect va trece? Unde va fi afișată? Pe site-ul Direcției, da? Spuneți-

mi și mie vă rog la paragraful 4 tot pe această anexă 1, instrucțiuni, ce înseamnă 

depunerea dosarului de înscriere se va face doar online sau pe adresa de email? Cum 

adică doar online sau pe email?” 

  Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „probabil 

că...” 

 Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „am înțeles pentru a evita 

prezenta fizică acolo, dar care mediu online și care adresă de email?” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „adresa de 

email va fi publicată, va fi dată de Direcția de Dezvoltare. Directia de Dezvoltare va fi 

cea care va gestiona toate aceste dosare și toate aceste cereri.” 

 Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „am înțeles, eu atât întreb, acest 

proiect va trece astăzi...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...se va 

face un comunicat de presă în care se va anunța perioada...” 

 Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „...și se vor specifica toate 

relațiile...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...exact și  

se vor da toate informațiile...” 

 Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „...asta mă interesa ca cei 

interesați, comercianții care vor să depună să aibă toate datele la dispoziție.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „pentru cei 

care astăzi ne urmăresc putem spune că pot deja să depună, dacă acest proiect va fi 

astăzi aprobat, pot să depună începând de astăzi chiar și pe site-ul Primăriei, pe adresa 

de mail a Primăriei, nu este nici un fel de problemă primarie@focșani.info și pe adresa 

de mail a Direcției de Dezvoltare, o să facem un anunț, o să facem un comunicat de 

presă...” 

 Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „eu am văzut că s-a specificat, 

având în vedere contextul pandemic și nu a fost specificat o adresă de mail unde se pot 

depuneri cereri...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vom face 

un comunicat de presă și vom face anunțurile astfel încât să fie ușor de accesat de 

fiecare agent economic sau persoană fizică interesată, noi ne dorim să avem un târg de 

Crăciun frumos amenajat, să respecte și condițiile restrictive din această perioadă pe 

care o traversăm destul de neplăcută, dar nu trebuie să trecem cu vederea că totuși 

sărbătorile de iarnă vin și este frumos să fie cât de cât întâmpinate și sărbătorite așa 

cum se cuvine. Vă mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mai sunt alte discuții, vă 

rog? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul nr. 4, cine este „pentru”? „Împotrivă”? 

Se „abține” cineva? 

 Cu 21 voturi „pentru” proiectul nr. 4 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 393 

  

  Se prezintă proiectul nr. 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

mailto:primarie@focșani.info
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 5? Domnul Primar vă rog.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă 

mulțumesc. La acest proiect propun mai multe amendamente și anume majorarea cu 

20,25 mii lei la subcapitolul venituri din valorificarea unor bunuri, la bugetul local 

vorbim; majorarea cu 102 mii lei la subcapitolul venituri din vânzarea locuințelor; 

majorarea cu 10 mii lei la subcapitolul venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 

domeniului privat; majorarea cu 120 mii lei la subcapitolul străzi reprezentând credite 

bugetare și de angajament pentru documentația tehnico-economică pentru promovarea 

transportului ecologic prin inființarea de stații de încărcare pentru vehiculele electrice 

în municipiul Focșani; majorarea cu 2,25 mii lei la bugetul Școlii gimnaziale Adrian 

Păunescu la articolul Alte active fixe pentru achiziția de licențe Windows 10 pro – 3 

bucați; majorare cu 10 mii lei la subcapitolul întreținere grădini publice, parcuri, zone 

verzi pentru obiectivul racordare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizarea locurilor 

de joacă existente din patrimoniul UAT municipiul Focșani; aprobarea creditelor de 

angajament în sumă de 230 mii lei pentru obiectivul racordare la rețeaua de alimentare 

cu apă și canalizarea locurilor de joacă existente din patrimoniul UAT municipiul 

Focșani; aprobarea creditelor de angajament în sumă de 450 mii lei pentru obiectivul 

de investiții modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Focșani etapa 

a II-a; în bugetul Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi se propune diminuarea cu 13 mii 

lei la articolul bugetar apă, canal, salubritate și majorarea cu aceeași sumă la capitolul 

mașini, echipamente și mijloace de transport pentru achiziția unui copiator 

multifuncțional; virarea sumei de 3 mii lei din bugetul Primăriei la subcapitolul alte 

servicii în domeniul cultură, recreere, religie și articolul bugetar alte cheltuieli bunuri 

și servicii la subcapitolul sport, articolul bugetar transfer către instituții publice pentru 

CSM 2007 Focșani și la bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii 

majorarea cu 1 mie lei a bugetului Ateneului Popular reprezentând beneficii din donații 

și sponsorizări ce vor fi utilizate la articolului alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Vă 

mulțumesc.”  

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă mulțumim și noi.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cam multe 

amendamente, dar...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „am cerut în comisiile de 

specialitate o copie după aceste...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vi le 

punem la dispoziție...” 

 Domnul consilier Victor Dumitru „știu domnul Primar, dar noi trebuie să le și 

analizăm, așa că propunerea noastră este să ne lăsați răgaz să le analizăm și ulterior ne 

pronunțăm.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „propun o pauză de 5 

minute. Mulțumim. Rog aparatul tehnic să...” 

 PAUZĂ 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog domnilor consilieri 

putem relua ședința? În urma analizei amendamentelor propuse de domnul Primar, 

supun la vot aceste amendamente, cine este „pentru”? Este cineva „împotrivă”? 
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Lipsește cineva? Domnul consilier Șelaru este? Cu 19 voturi „pentru” și 2 neparticipări 

a domnilor consilieri Șelaru și Costea, amendamentele au fost aprobate. 

 Supun la vot proiectul nr. 5 cu tot cu amendamente, cine este „pentru”? în sală 

toată lumea este „pentru”, deci cu 19 voturi „pentru” și 2 neparticipări a domnilor 

consilieri Șelaru și Costea, proiectul nr. 5 aprobat, devenind hotărârea nr. 394 

 

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

sumelor alocate pe anul 2021 reprezentând finanțarea de bază de la bugetul de 

stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru unitățile de 

învățământ particular și confesional acreditate cu personalitate juridică, din 

municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 6. Cine este 

„pentru”? Se „abține” cineva? „Împotrivă”? 

 Cu 19 voturi „pentru” și 2 neparticipări a domnilor consilieri Șelaru și Costea, 

proiectul nr. 6 aprobat, devenind hotărârea nr.395 

  

  Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de 

Asistență Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 220/2021;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Au revenit în sală domnii consilieri Aurel Șelaru și Ionel Costea. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 7 vă rog? 

 Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 7, cine este „pentru”? Este cineva 

„împotrivă”? Se „abține” cineva?  

 Cu 21 voturi „pentru”, proiectul nr. 7 aprobat, devenind hotărârea nr. 396 

  

  Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării alegerilor și a Regulamentului de organizare și desfășurare ale 

acestora în vederea constituirii Consiliului local al tinerilor din municipiul 

Focșani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? 

 Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 8, cine este „pentru”? Este cineva 

„împotrivă”? Se „abține” cineva?  

 Cu 21 voturi „pentru”, proiectul nr. 8 aprobat, devenind hotărârea nr. 397 

 

  Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea și 

aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea terenului în 

suprafață totală de 6.258 mp. situat în Focșani, T 88, parcela 435, aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

  Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 9 vă rog? 
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 Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 9, cine este „pentru”? Este cineva 

„împotrivă”? Se „abține” cineva? Domnule Gongu cum votați? „Pentru”. 

 Cu 21 voturi „pentru”, proiectul nr. 9 aprobat, devenind hotărârea nr. 398 

 

  Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Cărții Funciare nr. 55391 întocmită pentru imobilul situat în Focșani, 

Fundătura Militari, T 87, Parcela 441, aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect, vă rog? 

 Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 10, cine este „pentru”? Este cineva 

„împotrivă”? Se „abține” cineva?  

 Cu 21 voturi „pentru”, proiectul nr. 10 aprobat, devenind hotărârea nr. 399 

 

  Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 273/2021 

privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Asistență Socială 

Focșani  a unor spații aparținând domeniului public al municipiului Focșani, în 

vederea utilizării potrivit competențelor și atribuțiilor aprobate prin 

regulamentul de organizare și funcționare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? 

 Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 11, cine este „pentru”? Este cineva 

„împotrivă”? Se „abține” cineva?  

 Cu 21 voturi „pentru”, proiectul nr. 11 aprobat, devenind hotărârea nr. 400 

 

  Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea 

documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic nr. 19, 

situat în str. Republicii nr. 41A, T 102, P 5462, aparținând domeniului public al 

Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului nr. 12, vă rog? 

 Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect, cine este „pentru”? Este cineva 

„împotrivă”? Se „abține” cineva?  

 Cu 21 voturi „pentru”, proiectul nr. 12 aprobat, devenind hotărârea nr. 401 

 

  Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Vă rog 

domnule Primar.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aici avem 

de făcut o îndreptare a unei erori de redactare. În urma referatului nr. 117.200 din 

25.11.2021 al serviciului investiții se modifică poziția 1, coloana 4, elemente de 
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identificare din anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sistem de încălzire după cum 

urmează: în loc de boilere termoelectrice 10.000 l se va scrie boilere termoelectrice 

1000 l. Mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim și noi. Să se 

consemneze îndreptarea acestei greșeli. Supun la vot proiectul nr. 13, cine este 

„pentru”?” 

 .... 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „nu că este o rectificare, nu 

este amendament.” 

 Doamna Secretar General al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„este o îndeptare eroare materială și atunci se va citi în loc de 10.000 – 1.000.” 

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

proiectul nr. 13?  

 Cu 21 voturi „pentru”, proiectul nr. 13 aprobat, devenind hotărârea nr. 402 

 

  Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind exercitarea 

dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric „Școala 

Comercială”, cod LMI VN-II-m-B-06412 din Focșani, str. Cotești nr. 17, T111, 

P5836, CF64448, aflat în proprietatea Societății DIVERSIS SA Focșani, 

reprezentată de ASIST CONT SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? 

Domnul consilier Macovei, doamna viceprimar Ana Maria Dimitru.” 

 Domnul consilier Liviu George Macovei „mulțumesc doamna președinte, eu 

vă anunț că nu voi participa la vot.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna viceprimar.” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „mulțumesc doamna președinte. 

Acest proiect este unul sensibil și vizează foarte mult afacerile imobiliare în spatele 

cărora stă Primarul Municipiului Focșani. Este al doilea proiect de genul acesta din 

anul 2016 care se aduce în fața Consiliului Local cu iz penal și am să vă spun de ce. 

Dacă vă aduceți aminte domnule Primar de clădirea de pe Comisia Centrală? Și cred 

că mai departe știți dumneavoastră. Acum este vorba despre o altă clădire și teren, este 

vorba de Școala Comercială care domnule Primar, care ar trebui să știți administrație, 

Ministerul Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea și-a exercitat în data 

de 25.10., și-a expus părerea în data de 25.10., dată la care a fost informată și Primăria 

municipiului Focșani și Consiliul Local Focșani pentru neexercitarea dreptului de 

preemțiune. Dumneavoastră veniți și ne spuneți astăzi să votăm, culmea, că UAT 

Focșani dorește să-și exercite acest drept. Trecând culmea cele 15 zile conform legii 

pe care le aveați, ca UAT. Da? Mai mult decât atât spuneți-mi și mie, că nu ne-ați adus 

la cunoștință acest lucru, invocați o adresă din 08.11. și că am fi în cele 15 zile, care  

n-ar nici o legătură cu dreptul de preemțiune, este vorba că este despre faptul că există 

pe rolul Judecătoriei un dosar având ca obiect uzucapiunea, da? Și să ne spuneți că asta 

nu ne-ați informat, că pe rolul instanțelor există și niște dosare deschise pentru această 

Școală  Comercială, vă rog să ne indicați cine este acest domn contestatar, contestator 

pardon, Nica Ionuț Bogdan? Că tot este Consiliul Local aici de față, mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog domnule Primar.” 
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 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi 

permiteți doamna președinte, că doamna viceprimar se erijează în avocatul diavolului 

și deja se concretizează și se conturează din punct de vedere penal, un grup infracțional 

care dorește să dea un tun imobiliar în municipiul Focșani încălcând flagrant toate 

legile cu privire la valorificarea unor bunuri, unor clădiri, de factură de monument 

istoric. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați vă anunț că deja această 

vânzare a avut loc încălcând flagrant legea. Actul de vânzare cumpărare întocmit de 

lichidator în speță Asist Cont SPRL, datează din 08.10. Conform legii, aceste 

documente de exercitare sau de neexercitare a dreptului de preemțiune trebuiau să fie 

emise înaintea întocmirii actului de vânzare-cumpărare de către lichidator. Vă aduc la 

cunoștință că de fiecare dată unitățile noastre de învățământ solicită spații. Nu fac nicio 

o afacere imobiliară, dacă considerați că este o afacere imobiliară să cumperi o clădire 

de 312, scuze 3.213 mp la un preț de 270.000 euro cu o suprafață de 5.400 mp din care 

2.900 sunt în proprietatea Primăriei și pe care aceeași domni care se constituie în grup 

infracțional organizat, pe care dumneavoastră doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu 

îi apărați...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „pentru cine militați? Pentru banii 

cui militați acum? Pentru buzunarul cui? Că nu pentru al cetățenilor municipiului 

Focșani...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „.. nu v-

am...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...sa vă fie rușine, dumneavoastră 

nu aveți dreptul ...” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă rugăm să nu vă băgați peste domnul 

Primar, lăsați-l să vorbească...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...nu aveți voie să aduceți pe 

ordinea de zi un asemenea proiect atâta timp, cât ați spus mai devreme că este vândut. 

Dumneavoastră nu v-ați exercitat dreptul de preemțiune 15 zile...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna viceprimar, vă rog 

să respectați Regulamentul ...” 

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

vândut ilegal...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...singurul...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „... dacă îmi 

permiteți ...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „nu vă permit pentru că mințiți 

focșănenii așa cum o faceți de fiecare dată... nu vă permit...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna viceprimar, vă rog 

să respectați Regulamentul de ședință ...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...unde sunt documentele?... 

poziția Consiliului Local...? Unde sunt documentele?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „doamna președinte de ședință vă rog 

să luați atitudine.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna viceprimar vă rog 

frumos...” 
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 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „unde sunt documentele de ce nu 

le-ați pus în spatele proiectului de hotărâre?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „opriți-i microfonul vă rog frumos...” 

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

făcut Elena Ceaușescu înainte de a fi împușcată... nu e nicio problemă.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „opriți-i microfonul vă rog frumos...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog să respectați 

Regulamentul și să adoptați un limbaj civilizat și disciplinat...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „vedeți că sunteți înregistrat 

domnule Primar, ca să știți...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aveți 

aceeași atitudine ca cei care sunt disperați de cauză...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog frumos domnule 

Primar...” 

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

tunuri imobiliare...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...dumneavoastră sunteți disperat 

de cauză, că nu dați tun imobiliar, ca sunteți, că sunteți în fața acestor domni, vreți să 

spun mai mult? Sau cred că este mai bine să-și facă organele treaba...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamnă, 

îmi pare rău, habar nu aveți...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „cred că dumneavoastră nu știți pe 

ce lume trăiți și vă bateți joc de buzunarul focșănenilor...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...nu cred 

că ne batem joc...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „de ce nu ați pus în spatele 

proiectului de hotărâre toate informațiile ...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna viceprimar ...” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „doamna președinte de ședință este 

inadmisibil ce se întâmplă.” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „da este inadmisibil..., este într-

adevăr inadmisibil.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „vă rog să vă înscrieți la cuvânt, să 

respectați regulamentul...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog să respectați 

Regulamentul și să vă înscrieți la cuvânt...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamna 

președinte...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „pe rând vorbiți. Vorbiți pe 

rând ca să înțeleagă și lumea de ce vă certați...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „îmi 

permiteți să explic despre ce este vorba?” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog, dar adoptați un 

limbaj civilizat domnule Primar...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dar ce am 

vorbit necivilizat până la acest moment? Nu înțeleg...” 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnilor 

consilieri...această speță, cred dacă îmi permiteți domnule Primar, cred că interesează 

pe toată lumea...” 

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

  Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...dar haideți să explicăm 

în mod civilizat...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „păi asta am 

vrut să fac, dar am fost întrerupt...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...și clar fără să aruncăm 

cu acuze nefondate...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cine m-a 

acuzat? Nu eu am fost cel acuzat că eu vreau să dau tunuri imobiliare în contextul în 

care vreau să cumpăr într-un mod civilizat...” 

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

să cumpărăm într-un mod foarte avantajos pentru focșăneni, să dai 270 de mii de lei, 

270.000 euro pe o clădire monument istoric cu 3.200 mp construiți în contextul în care 

vin fonduri europene în 2021- 2027 și vi le pot enumera. În programul Operațional 

Regional avem pentru regiunea Sud-Est alocați 137 milioane de euro pentru 

îmbunătățiri eficienței energetice a clădirilor publice unde putem face mai multe 

chestiuni să îmbunătățim structura acelei clădiri. Avem pe AXA Prioritară nr. 5 tot 

pentru Sud-Estul României din care facem și noi parte din Regiunea de Sud-Est 

dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului obligatoriu 23 de 

milioane de euro. Avem deasemeni pe AXA Prioritară nr. 2, acțiunea 2.2 consolidarea 

clădirilor aflate în risc seismic 95 milioane de euro.... componenta 5 valul renovării 

AXA 2, schema ... pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice unde sunt 

1 miliard 170 milioane de euro. Avem oportunitatea să facem din această clădire, o 

clădire reprezentativă pentru municipiului Focșani, nu pentru Misăilă. Avem în acest 

moment mai multe proiecte. Vă aducem la cunoștință faptul că suntem bucuroși că 

avem în sfârșit în municipiul Focșani 2 universități care au un spațiu impropriu pentru 

a-și putea desfășura cursurile cu studenții pentru că în clădirea fostei Prefecturi, abia 

dacă are loc lectoratul acelei universități, nicidecum nu pot fi organizate cursuri, când 

va veni momentul să nu le mai facem online, să le facem în mod fizic. Ca să nu mai 

spun și aici să o rog pe doamna profesor Nedelcu Cristina să vă spună ce proiect are și 

dumneaei, acela de a aduce o Facultate de Moașe în municipiul Focșani, o filială a 

Facultății de Moașe. Avem nevoie de clădiri, Liceul de Artă Gheorghe Tăttărăscu stă 

împrăștiat în 3-4 clădiri, nu avem o clădire unitară, este o clădire monument istoric, o 

clădire....n-a putut fi cumpărată într-adevăr de Direcția de Cultură pentru că ei nu au 

avut niciodată buget, niciodată Direcția de Cultură n-a cumpărat o clădire în municipiul 

Focșani sau în județul Vrancea, cu toate că ar fi trebuit să cumpere. Este un conac 

Brătianu unde au făcut cândva liberalii, au făcut Muzeu dacă nu știți domnilor liberali. 

Pe de o parte, pe de altă parte în ceea ce privește termenul dacă nu înțelegeți toate 

aceste proceduri legale și administrative, într-adevăr pe 25 octombrie am fost informați 

de Direcția Județeană pentru Cultură că nu-și exercită dreptul de preemțiune, iar noi 

aveam obligația în termen de 15 zile să ne exercităm sau nu dreptul de preemțiune. 

Însă din analiza documentelor puse la dispoziție de Direcția Județeană de Cultură s-au 
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constatat câteva documente care nu erau în termen. Un extras de carte funciară din 

2018, am solicitat printr-o adresă către Direcția de Cultură și către ASIST Cont SPRL 

prezentarea documentelor ce ne-au fost transmise în completarea documentației pe 

data de 08.11. Dacă calculăm 8 și cu 15 ar fi 23...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „tocmai asta nu înțelegeți, adresa 

este din 25 octombrie, la aceea vă raportați, punct. Dacă nu înțelegi și vă doare sufletul 

de cetățenii...” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „înscrieți-vă la cuvânt... haideți să 

fim civilizați...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „...eram înscrisă deja...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Primar vă rog 

frumos... era domnul consilier Nedelcu...” 

 Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „scuzați-mă domnul consilier 

Nedelcu...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...urmează doamna 

viceprimar Dimtiriu, apoi domnul consilier Bîrsan... 

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

președinte dați-mi voie...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ca să-i 

explicăm doamnei administrație că nu știe, e mai săracă în cunoștințe...” 

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

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă ”...este și 

prost consiliată pe de altă parte. Pot să spun doar atât că suntem în termenul legal. Am 

solicitat completarea documentației, nu puteam să emitem un document fără să avem 

la bază documentele legale, suntem în termenul legal, trebuie să fiți liniștiți că prima 

și ultima zi la calculul unor termene nu se ia în considerare și cele 15 zile. Mai mult 

decât atât, inițiativa proiectului a fost făcută pe 19 noiembrie. Deci eram în termenul 

perfect legal cu privire la întocmirea acestui proiect, iar pentru acest proiect ... Dați-mi 

voie! Știu că nu se va mai vota, dar conform discuțiilor purtate în comisie. Nu știu cât 

e legal sau de nelegal, știu că vă apărați interesele altora. Nu vreau să dau nume aici, 

nu mă interesează. Aveți temă de la partidul dumneavoastră condus din umbră de unii 

și de alții, care nu mai sunt acum în partid.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog frumos să vă 

abțineți de la alte comentarii!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...că și-au 

dat demisia, că au fugit cu unii și poate fugiți și dumneavoastră după ei. 

La art. 3, va avea următorul cuprins: achiziționarea imobilului identificat la art. 

1 se va face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. Ca 

urmare a modificării prevederilor art. 3 se elimină art. 4 din cuprinsul proiectului de 

hotărâre. 

Vă mulțumesc! Acesta e amendamentul meu pe care doamna președinte vă rog 

să-l supuneți la vot.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „supun la vot 

amendamentul propus de domnul Primar Misăilă. Dacă sunteți de acord? Cine este 
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„pentru”? Sunt „pentru” domnii consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel. 

Se pare că trebuie să repetăm dacă sunteți de acord domnule Primar. Repetați 

amendamentul pentru cei care nu au fost atenți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „așa cum 

am discutat la comisii și aseară, art. 3 va avea următorul cuprins: la achiziționarea 

imobilului identificat la art. 1, se va face în conformitate cu prevederile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare. Ca urmare a modificării prevederii art. 3 se elimină art. 4 din 

cuprinsul proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Gheoca, vă rog.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „mulțumesc. Domnule Primar 

mai am o întrebare referitor la acest proiect. M-am uitat... e posibil să nu fi văzut eu... 

am văzut adresa celor de la Asist Cont SPRL unde e menționat prețul de vânzare. Dar 

cine a generat acest preț? Sau cum s-a ajuns la suma asta că n-am văzut, e un raport de 

evaluare? Ceva?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este un preț 

pe care probabil l-au propus dumnealor în baza unei expertize încă din 2018. Vă anunț 

că această societate este în insolvență, insolvență declanșată în urma solicitării făcute 

de Primaria municipiului Focșani, având în vedere datoriile la bugetul local pe care 

această societatele înregistra fiind la masa credală...” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „mi se părea  să fie și 

fundamentarea prețului, măcar să scrie. El spune doar prețul: se va vinde la prețul de x 

lei.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „de acord 

cu dumneavoastră numai că într-o asemenea procedură, vânzătorul e cel care stabilește 

prețul. Noi, ulterior vom fi nevoiți, dacă veți fi de acord să achiziționăm  această 

clădire, vom fi obligați să facem un raport de evaluare și un raport de expertiză.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „asta știu, procedura ulterioară 

o cunosc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și apoi 

vom proceda la achiziționarea acestui imobil, dar rețineți este o clădire monument 

istoric la un preț derizoriu. Nu știu... cine dă tunul imobiliar...” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „am înțeles, Mulțumesc!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...cel care 

a cumpărat înainte fără să respecte legea sau noi care vrem să facem ceva benefic 

pentru municipiul Focșani.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule Primar nu lansați 

acuzații nefondate sau neconfirmate de instanță, vă rog. Mulțumim. 

Domnul consilier Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „mulțumesc doamna președinte! Dragi colegi 

de la PNL, acum poate nu vă dați seama sau poate nu știți, suntem în aceeași barcă cu 

dorința unora, cu neputința altora, suntem colegi de coaliție. Poate nu știți treaba asta. 

Poate doriți să vă amintesc eu că acum trebuie să lăsați orgoliile la o parte și să faceți 
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ceva și pentru focșăneni. Austrul a încetat să mai bată, pentru cei care nu știți ce 

înseamnă austru, înseamnă vântul sărăciei, se mai cheamă și sărăcilă. De acum înainte, 

împreună cu PSD va trebui să faceți treabă, va trebui să munciți, va trebui să nu vă mai 

erijați în apărătorii cetățenilor, pentru care nu faceți nimic. Ăsta e un preambul, 

domnul... Lăsați-mă! Dacă știți ce înseamnă... Deci e un preambul ...Așa-mi place mie 

să vorbesc...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Nedelcu 

n-a mai fost demult în sală și simțea nevoia să se...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „dacă nu vreți să primiți lecții, oricum... nici 

nu vă dau...așa.. haideți să revenim...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog frumos haideți să 

vorbim pe marginea proiectului de hotărâre.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „exact pe marginea proiectului, dar vedeți 

dumneavoastră cum se întâmplă aici că nu așteaptă sau nu ascultă...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „argumentați oportunitatea, 

vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „din cauza faptului că nu-și doresc lucruri... 

din cauza asta. Deci, vă rog. Domnilor consilieri, domnule consilier Bîrsan, domnule 

coleg... de guvernare, de coaliție, am o rugăminte la dumneavoastră. Fiți atent! Noi 

văduvim orașul Focșani de o clădire care în accepțiunea noastră, a Primarului și a 

multor oameni va fi benefică pentru focșăneni făcând acolo facultate, școală de moașe 

și așa mai departe. Știți cum e? La plăcinte înainte, în momentul în care ați văzut 

Prefectura făcută gata foarte ok și foarte în regulă după ani de muncă a PSD-ului în 

frunte cu președintele Marian Oprișan, v-ați repezit și ați luat-o și ați zis că faceți 

Universitate. Foarte frumos...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...n-are nici o legătură...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...dar acum această școală va putea fi 

renovată cu banii altora, nu cu banii noștri pentru că, făcând o paranteză, tot doreați și 

vă băteați cu pumnii în piept că nu am făcut nimic, că administrația Misăilă nu face, 

nu drege, nu aduce bani la buget, la fonduri europene. În momentul în care a venit 

timpul să vină banii, vă opuneți din nou... de ce doamnă? pentru că ați fost sunată și vi 

s-a spus să nu... ăsta?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă mai aveți întrebări?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „acele 15 zile... eu știu ce înseamnă acele 15 

zile, da? Nu vă legați de ele, pentru că nu e în regulă, este exact cu ce v-ați obisnuit 

dumneavoastră, noaptea ca hoții. Ați văzut că nu s-a dat un răspuns în 15 zile, Gata! 

Am câstigat. Luăm casa. Eu zic domnule Primar să nu vă lăsați, să acționați în instanță 

pentru că acesta este un patrimoniu al municipiului Focșani și nu ar trebui văduvit sub 

nicio formă de nicio grupare sau mai știu eu ce. Oameni care-și doresc altceva, tunuri 

imobiliare, cum a zis doamna Dimitriu. Doamna Dimitriu să știți că dumneavoastră 

prin ceea ce faceți acum, ajungeți la un tun imobiliar, dumneavoastră faceți treaba 

aceasta...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog doamna viceprimar 

Dimitriu.” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „vă răspund imediat. Dacă tot  așa, 

cum pe domnul Primar îl doare sufletul dintr-o dată de focșăneni și se gândește la el, 
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eu nu-mi aduc aminte să vă fi gândit dragi consilieri și dragă domnule Primar la terenul 

de la Mopaf de 6 ha, pe care l-ați vândut cu 5 euro. De ce nu v-ați gândit să faceți acolo 

un parc industrial, să faceți grădină publică, să faceți Universitate, să faceți Mall 

Administrativ, că oricum nu avem loc, ați adus taxele înapoi în Primărie de la fosta 

vamă ca să mutați Evidența Populației. Adică se vede clar, încă o dată, vă repet 

impotența dumneavoastră administrativă  și vă repet o faceți de fiecare dată. Iar chestia 

asta să vă bateți cu pumnii în piept că acele 15 zile... în cele 15 zile dumneavoastră 

sunteți...ei bine să știți că sărac în cunoștințe  nu e altul decât dumneavoastră...Culmea! 

Administrativ și poate și de alt gen, nu știu, că se vede finanțist, tot ce vă lăudați 

dumneavoastră, fost subprefect că pe unde mergeți prin instanțe vă lăudați cu aceste 

titulaturi pe care le-ați obținut de-a lungul timpului. Așadar....” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „le-am 

obținut prin muncă...” 

Doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu „o să răspundeți în fața organelor 

de cercetare atunci când va fi cazul. Vă asigur. Mulțumesc.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 
„mulțumesc! Dați-mi voie ca să răspund!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „da..., domnul consilier 

Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „stimați colegi doar c-un singur lucru exprimat 

de colega mea Ana Maria Dimitriu sunt de acord. Da, unii vor să tragă un tun imobiliar. 

Până aici sunt de acord, de aici încolo, părerile dumneavoastră cu respect se despart. 

Noi aici suntem puși să răspundem la o simplă întrebare: vrem sau nu vrem ca acest 

teren și acea clădire să intre în patrimoniul municipalității Focșani? Că sunt termene, 

că nu sunt termene, că s-a trimis hârtia, că nu s-a trimis hârtia, sunt lucruri care pot fi 

puse pe făgașul lor normal de o instanță, de o contestație, alți factori de decizie. Noi 

aici votăm oportunitatea unui proiect. Eu am fost aseară pe la ora 8,00 seara pe la ora 

20,00, pe acolo și credeți-mă că nu sunt lozinci răsuflate, îmi plânge inima de durere, 

este o clădire extraordinară, un teren compact cu suprafață mare pe care municipiul 

Focșani, nu neapărat domnul Misăilă, iertați-mă, dar nu sunt avocatul dumneavoastră 

și nici avocatul PSD-ului și eu nu voi fi niciodată coleg cu dumneavoastră domnule 

Nedelcu și nu mă interesează asta. Vă rog eu frumos...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „sincer îmi pare rău de dumneavoastră, dar 

v-ați urcat în barcă cu noi, n-avem ce să vă facem, asta-i viața... dacă vreți să săriți Ion 

Ștefan vă așteaptă...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „lăsați-mă, vă rog frumos! Deci acest proiect 

în opinia mea trebuie votat. Motivele precum că nu e hârtia, nu e trimisă, nu stă în 

picioare și nu suntem noi cei abilitați să judecăm așa ceva, pentru că suntem subiectivi. 

Din câte știm, eu în momentul în care noi nu optăm pentru cumpărarea acestui teren și 

acestei clădiri... De fapt, drept de preemțiune, tradus așa în limbaj comun e o întrebare 

la adresa Primăriei sau a Consiliului Local în care se spune, vreți să cumpărați? Sau 

vreți să nu cumpărați? Dacă noi spunem că nu cumpărăm, noi nu vom mai putea face 

nimic, pentru că nu vom fi parte într-un viitor litigiu. Litigiu va fi probabil între cele 2 

entități vânzător și cumpărător. Noi, însă, nu vom mai putea face nimic, eventual nu 

ști,u pe la DNA sau ce se va putea face. Proiectul de hotărâre reprezintă în esență, 

repunerea Primăriei municipiului Focșani în dreptul ei moral. Acel teren, scrie aici în 
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mapa care mi-a fost pusă la dispoziție, a fost donat de către Primăria Focșani pentru 

ridicarea acelei școli. De ce terenul e al Primăriei, de ce să nu se întoarcă înapoi la 

Primărie? Sigur că domnul Primar n-a excelat în a face anumite lucruri, care credem 

noi că trebuiau făcute, nu e momentul să-l judecăm aici și nu-i momentul să refuzăm 

acest proiect pentru acest lucru. Votarea proiectului asigură o egalitate de șanse dintre 

cele 2 părți. În momentul în care noi nu aprobăm acest proiect, repet, nu vom putea să 

mai facem nimic. Această oportunitate pe care ne-o exprimăm nu presupune neapărat 

cumpărarea acelei clădiri și acelui teren. Lucrurile vor evolua probabil după contestații, 

plângeri și așa mai departe și noi fiind consilieri locali putem, dacă simțim că lucrurile 

nu-s în regulă, să blocăm cumpărarea acestei clădiri. Nu-i neapărat să o și cumpărăm, 

aici noi nu votăm un act de vânzare cumpărare, votăm oportunitatea de a cumpăra ceva 

la un preț de 4 apartamente. Rețineți! Prețul de 270.000 euro e prețul de cumpărare a 4 

apartamente. Păi, dacă noi dăm cu piciorul, mă iertați de cuvânt la această plească, păi 

ce să mai facem? Noi nu trebuie să ne uităm rolul primordial al Consiliului Local în 

exercitarea atribuțiilor, în slujba cetățeanului. Dacă nu se votează proiectul, înseamnă 

că ne dezicem de principiile pe care le-am apărat noi aici și eu. Ne-am certat, am fost 

vocali de fiecare dată când am simțit că lucrurile nu-s în regulă și ceea ce am făcut, voi 

face în continuare indiferent de unde și cum vine și cu orice risc. De asemeni, să nu 

uităm că am jurat aici cu toții, cu mâna pe Biblie să respectăm interesele cetățenilor și 

să nu creadă unii că Dumnezeu este idiot. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „domnule Bîrsan, credeam că n-o să 

fac asta niciodată, Bravo!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „vă rog frumos nu am nevoie de aplauzele 

dumneavoastră!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „ai fost consecvent...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „domnule, noi suntem corecți, dacă aveți 

dreptate, aveți dreptate și știți că de câte ori ați avut dreptate, eu am fost lângă 

dumneavoastră. Apreciem acest discurs.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnilor consilieri, vă 

înțeleg că sunteți foarte fericiți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamna 

președinte...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „e o chestie corectă, nu e dacă suntem fericiți 

sau nu...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...mai am 

de dat un răspuns pentru că...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „da, vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...am fost 

acuzat iarăși de niște chestiuni și ar trebui să răspundem concret să știe și cetățenii 

pentru a „n” oară că acel teren de care face domnișoara Dimitriu vorbire, legat de str. 

Cotești 101, nu de Anghel Saligny, are acces sau nu mai are acces  în Anghel Saligny 

e o altă discuție, a fost vândut în urma unei valorificări făcute de Primăria municipiului 

Focșani pentru a-și recupera creanțele. A fost vândut pe baza unui proces verbal semnat 

la acea vreme de cea pe care o consiliază în acest moment, pe doamna consilier 

Dimitriu, doamna juristă de la Prefectură, Cristina Mihalcia și de către domnul Meluș 

Nazâru, care era șeful Serviciului de impozite și taxe. Eu am aflat de acest proiect, de 
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această vânzare la 2 ani distanță, așa că, să răspundă cei care intr-adevăr probabil atunci 

or fi dat un tun imobiliar, nu eu ca Primar în persoană. Așa că, doamna Cristina 

Mihalcia, când vă consiliază, să vă consilieze bine, nu prost și să nu facă niște jocuri 

prin alte părți. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „se pare că domnul 

consilier Nedelcu, vă reamintesc că, după 1990, s-au întâmplat foarte multe nereguli și 

fiecare primar are partea sa de vină în decursul timpului, are în cârcă diverse nereguli 

pe care le-a semnat cu ambele mâini. Acum, dacă ar fi să ne referim strict la mandatul 

domnului Primar și la ce-a făcut domnul Primar pentru păstrarea, conservarea 

patrimoniului UAT Focșani, aș putea să fac și destul de multe remarci pentru că între 

timp m-am documentat pentru că tot timpul de la mine sunt niște așteptări. Da, îmi 

pasă de patrimoniul municipiului. Dacă stau strict să am în vedere partea emoțională a 

situației, aș vota cu toate mâinile aaceastă oportunitate, dar vă readuc aminte că aceste 

oportunități au fost foarte multe în mandatul dumneavoastră, domnule Primar și nu v-

ți exercitat dreptul de preemțiune... eu acum vreau să nu fac parte...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunteți în 

confuzie doamna viceprimar, Consiliul Local își exercită dreptul de preemțiune, eu 

doar presupun...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „da, și nu ați propus.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „îmi pare 

rău puteați să spuneți, domnule nu suntem de acord cu propunerea dumneavoastră, 

venim noi cu alte propuneri. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „haideți să vă amintesc 

atunci dacă-mi dați voie ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „la subiect 

vă rog pe proiectul acesta.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „la subiect.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă aveți 

ceva de discutat...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...deci nu vreți să vă 

reamintesc câteva exemple de case monument istoric pe care nu le-ați vrut în 

patrimoniu...” 

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

puțin, că aici nu vorbim de o casă, aici vorbim de o fostă școală comercială...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...această școală, dacă tot 

știți că s-a vândut...” 

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

de 4 apartamente doamna viceprimar...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...exact, cum s-a ajuns la 

această valoare?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „întrebați 

Asist Cont SPRL...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...deci nu cumva e o 

valoare care a rezultat în urma unei proceduri și a unor zeci de licitații la care nu s-a 

prezentat nimeni? Întreb...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da, 

procedură urmată de...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da, aș putea să vă răspund eu. Dacă această 

casă ar fi fost evaluată undeva la 1 milion , 2 milioane de euro probabil că Primăria 

nici gând să cumpere așa ceva cu toate că nici atunci nu era un preț rău. La 1 milion de 

euro, dacă mai iei 4-5 de la Uniunea Europeană și faci ca lumea, e totuși un câștig.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „pe de altă parte, dacă s-a 

produs vânzarea, nu se mai poate...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu, nu s-a produs vânzarea, deci aici e o 

încercare pe sub mână de a se vinde. Nu aici e... problema este următoarea: puteți 

repara moral și acest lucru, mai ales că acel teren a fost la Primăriei, a fost donat, n-a 

fost vândut, deci Primăria n-a făcut afaceri, le-a dat să se facă o școală, s-a făcut o 

școală, a ajuns acea școală în paragină și Primăria vrea să o refacă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „e un domeniu privat și s-a 

produs o vânzare între 2...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu s-a produs nicio vânzare. Deci s-a produs 

o vânzare în condițiile în care noi n-o să fim de acord. Acolo s-a furat startul cumva, 

dar nicidecum n-o să fie o vânzare corectă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...această e o ceartă cu 

substrat politic la care vă anunț că noi din USR-PLUS nu participăm la această 

răzmeriță pentru că nu ne privește.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „detaliați vă 

rog substratul politic, vă rog.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „nu ne privește. Din câte 

știu Direcția de Cultură nu și-a exercitat dreptul de preemțiune.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu are bani Direcția de Cultură. Ea ne 

întreabă pe noi Consiliul Local și Consiliul Județean , ei nu au bani de investiții.” 

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

vânzarea trebuia să se facă după exprimarea, dacă-mi permiteți...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Aleșii județeni, de 

exemplul PSD și-au exprimat nemulțumirea că s-a produs această...și se vor adresa 

instanței, părerea mea este că trebuie să așteptăm.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Și noi ne-

am adresat instanței și am solicitat anularea acelei vânzări pentru că vânzarea 

respectivă...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Putem să o rezolvăm acum, să cumpărăm 

clădirea și am terminat tot această șaradă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Eu cred că este o 

chestiune mult mai complicată.” 

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

și domnilor consilieri, doamna viceprimar, dacă-mi permiteți?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog!” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Aici este 

vorba așa cum a spus foarte bine și domnul consilier Bîrsan, este vorba despre 

exprimarea opiniei noastre, a intenției noastre, de a cumpăra sau de a nu cumpăra. 

După ce se va face acest pas, urmează ceilalți pași în situația în care veți dori să 

achiziționăm această clădire. 

Repet, această clădire a fost vândută din punctul nostru de vedere ilegal pentru 

că aceste exprimări de drept de preempțiune trebuiau să preceadă actul de vânzare-

cumpărare, ceea ce nu s-a întâmplat, iar consilierii județeni PSD tocmai acest lucru, au 

tras un semnal de alarmă că nu s-a făcut...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Și eu pot să-mi exprim 

această indignare că acel drept de preempțiune nu a fost cerut de la UAT Focșani 

înainte să se aducă în discuție pe alte căi și în alte situații, dar tocmai de aceea eu nu 

vreau să particip la această circotecă.” 

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

a fost făcută pe 8 octombrie iar adresa de la Direcția de cultură a venit pe 25 octombrie. 

Cine este de vină? Cine avea să știe de această vânzare? Îmi spuneți și mie? Și noi nu 

puteam să ajungem să ne exprimăm dreptul de preempțiune...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă toată lumea ar 

respecta legea, păi de aia au ajuns casele monument istoric pe mâna tuturor și nu în 

patrimoniul UAT Focșani. Dacă toată lumea ar respecta legea și nu ar cumpăra toți 

drepturi litigioase de 2 lei, atunci ne-am fi mândrit și noi cu un oraș foarte frumos, cu 

clădiri reabilitate pe fonduri europene pentru că nu ne-a oprit nimeni să facem asta, 

pentru că axele de finanțare au fost deschise tot timpul de când am aderat la Uniunea 

Europeană și am fi avut și noi un oraș ca multe alte orașe frumoase din România cu 

clădiri reabilitate. Acum ne plângem că nu avem clădiri și ne trebuie Școala Comercială 

care deja stă să se dărâme. Nimeni nu-mi garantează mie, domnule primar, că acest 

monument istoric nu va fi declasat, nu va avea o valoare de 2 lei și douăzeci de bani.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Deja are o valoare de 2 lei.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Și nimeni nu-mi 

garantează mie câți ani va mai dura până va fi reabilitată complet și la fel cum ați zis 

dumneavoastră, la o altă clădire la care nu v-ați exercitat dreptul de preempțiune, un 

privat știe câți bani are în buzunar și-mi pare rău de oamenii aceștia de afaceri care 

suferă după prețul acesta pe care l-au scăpat. Știe nu? Foarte bine ce are de făcut cu 

banii săi si îi păstrează și elementele de arhitectură și aici mă refer și la casa de pe 

Simion Bărnuțiu iar dacă ar fi să mă refer la Casele Macridescu care stau să se dărâme, 

2 palate extraordinar de frumoase. Ce s-a întâmplat cu ele? Se vede acum de pe 

bulevard. Le-ați dat fără niciun circ în consiliul local, v-ați exprimat acordul fără niciun 

regret că acele case...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Bun, și vedeți că nu s-a întâmplat nimic cu 

ele.” 

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

viceprimar, Casa Macridescu e la Consiliul județean. Îmi pare rău! Habar n-aveți! Casa 

Macridescu este a Consiliului Județean.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „A fost proiect pe ordinea 

de zi și în ședința de consiliu local. Vă rog, doamna viceprimar Dimitriu!” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc!” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Este a 

Consiliului Județean.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Am văzut că tot sunt așa nelămuriri 

cu privire la acest preț pe care toată lumea îl invocă, că nu se știe, că nu cunoaște, păi 

domnule primar, explicați colegilor dumneavoastră de partid că valoarea este aprobată 

de Primărie printr-un raport de evaluare din anul 2019, așa că nu o mai faceți pe 

neștiutorul pentru dumneavoastră astrele nu s-au aliniat încă, știți.” 

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

aveți dumneavoastră. Și nu e bun prețul pentru primărie?  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Dumneavoastră știți și legea 

justiției, și legea dreptului civil, și legea...dumneavoastră sunteți polivalent.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „4 

apartamente să cumperi... la prețul de 4 apartamente să cumperi...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Faptul că sunteți polivalent vă 

califică să mergeți într-o...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „3200 mp. 

de clădire cu 2900 mp. de teren mi se pare că e un preț bun pentru Primărie.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Dacă vreți să vorbiți că oricum bateți 

câmpii, vorbiți, eu doar...” 

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

doresc poftă bună.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vreau doar să spun și să știe 

focșănenii în felul următor, dumneavoastră, Primărie, care vă doriți să cumpărați, 

culmea, în favoarea cetățenilor municipiului Focșani toată această clădire și teren și ce 

doriți dumneavoastră și pe focșăneni să-i luați cu totul. 

Spuneți-mi și mie, când puneți la dispoziția vânzătorului banii? Dați-mi așa o 

estimare, cam când așa credeți dumneavoastră că ați avea să dați banii? Ia spuneți 

dumneavoastră.” 

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

îndeplinirea procedurii.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Care? Și cam cât ar dura procedura 

în viziunea dumneavoastră?” 

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

legii.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Conform legii, care nu o știți 

evident, deci domnule primar terminați cu toată mascarada asta pe care o faceți de un 

mandat jumate și vă bateți joc de focșăneni și îi tratați cu dispreț. Încetați o dată cu 

bătaia de joc.” 

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

dar nu o știți dumneavoastră. Bătaia de joc este a dumneavoastră.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Vedeți că doamna s-a inflamat cam tare, ar 

trebui să o lăsați să bea o căldare cu apă ca să-și revină, vreau să vorbesc dacă se poate.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnule primar eu înțeleg, este foarte 

efervescentă doamna viceprimar, cum a și fost de altfel de un mandat și jumătate încoa 

n-a votat nimic pentru cetățeni. Ba din contră, i-a împins să se facă de râs și pe ceilalți 
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colegi pentru că altfel îi dădea afară. Le-a și spus clar că-i dădea afară. Uitați-vă 

dumneavoastră, domnul primar și primăria și noi consilierii locali, vrem să facem un 

lucru bun și din cauza acestei doamne viceprimar care a fost pusă de către cetățenii 

municipiului Focșani dintr-o eroare din punctul meu de vedere pe acele liste, adică a 

fost votată, scuzați-mă! De pus acolo a pus-o altcineva care acum a plecat și ar fi bine 

să-i urmați exemplul, dacă aveți puțină mândrie și demnitate.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să discutăm 

despre patrimoniul UAT Focșani și respectiv Școala Comercială.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Deci această școală și dumneavoastră 

sunteți profesor și știți nevoile profesorilor, lucrurile bune se fac greu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nevoile profesorilor sunt 

reale.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Corect. Au nevoie de spațiu. Ascultați-mă 

puțin.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dar nu în afacerile 

dubioase.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Primăria face afaceri dubioase?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu, nu vorbeam de 

Primărie, eu vorbeam în general.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Doamna președințe dacă-mi 

permiteți! Vă rog să trecem la...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Vă rog frumos, nu vorbiți peste mine.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Chiar nu e cazul să batem câmpii în 

continuare.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu-i permit să vorbească peste mine.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am lungit discuția prea 

mult.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, așa este. Lucrurile bune, precum știți, 

se fac destul de greu. Fondurile europene nu o să vina anul acesta, or să vină la anul. 

Este păcat  să pierdem o clădire. Taceți din gură, nu mai vorbiți prostii. Dumneavoastră 

n-aveți o săptămână muncită în viața dumneavoastră, nu mai puteți să comentați lucruri 

de genul ăsta. Nu vă pricepeți. Aduceți-mi să văd cât ați muncit, real nu așa.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Domnule consilier Nedelcu, vă rog 

să nu mai bateți câmpii și vedeți-vă de ceea ce sunteți dumneavoastră astăzi în consiliul 

local. Deci încă o dată, vedeți că degetul ăla s-ar putea să-l pierdeți. Încetați cu mizeriile 

astea ale dumneavoastră. Mergeți la partidul dumneavoastră și militați, nu în consiliul 

local. Că nu de asta sunteți plătit de focșăneni să bateți câmpii pe banii dumnealor. 

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

sunteți dumneavoastră plătită să nu faceți nimic, ia salariul degeaba doamna 

viceprimar.  Doamna viceprimar știați că luați salariul degeaba? Că n-aveți nicio 

atribuție, habar n-aveți administrație, nu știți deloc.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Eu nu iau salariu domnule primar, 

apropo că știți legea administrației publice locale.” 

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

indemnizație. Da.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnilor consilieri locali PNL...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Ca să 

înțeleagă toți cetățenii, ia salariul degeaba.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Șelaru, vă rog!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Vă rog frumos, 2 secunde. Am o rugăminte 

și atât și închid. Domnilor consilieri de la PNL, precum v-am spus lucrurile bune se 

fac destul de greu, cei care știu să facă lucruri bune și sunt aici și în fața mea, cunosc 

lucrurile astea. Fondurile europene vor veni de la sfârșitul anului viitor, proiectele 

trebuiesc implementate, vom avea o școală frumoasă.  

Ați văzut Teatrul. Câți au crezut dintre dumneavoastră că se mai poate face acea 

clădire. Ați văzut Prefectura. Câți dintre dumneavoastră ați crezut că se mai face acea 

clădire? Ați văzut Tribunalul. Câți dintre dumneavoastră ați crezut că se va face acea 

clădire? Deci lucrurile se fac. ” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „S-au cheltuit 20 de ani 

bani pentru acele clădiri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Așa cum a și zis domnul consilier Bîrsan, 

lucrurile astea nu trebuiesc lăsate la voia sorții.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Această clădire are 

nevoie de cel puțin 10 milioane de euro, domnule consilier.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Așa și.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Și așteptăm 20 de ani 

pentru a se termina această...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Și ați văzut ce frumoasă e clădirea Putna? 

V-ați bătut cu cărămida în piept când ați intrat acolo? Dar de ce să nu reușim să o 

facem?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Eu aștept de 30 de ani să 

se întâmple ceva.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Cei care vor să cumpere au ăștia 10 

milioane de euro sau se bazează tot pe fonduri europene? Hai să fim serioși. Deci, 

părerea mea este, domnilor consilieri, să votați acest proiect și să ne vedem peste câțiva 

ani și să fim mândri că am contribuit la ridicarea, la reconsolidarea acestui edificiu și 

să-i dăm valoarea pe care o merită. Vă mulțumesc!” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Domnule consilier, ați citit ordinea 

de zi?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Este toxică această ființă, vă rog frumos.”  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Ordinea de zi ați citit-o? Că la 

punctul 15 aveți o altă clădire monument istoric? Ați întrebat primarul care este 

inițiator, pe aia de ce nu vrea să o cumpere? Ia haideți dacă tot sunteți așa de înverșunat. 

A dar n-ați citit ordinea de zi, nu știți.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Domnule, e de 10 ori mai scumpă aia.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Eu nu sunt înverșunat domnișoară, încerc 

să-ți deschid mintea aia pe care o ai închistată că există și lucruri bune care se pot face 

în orașul Focșani, da?” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...domnule consilier 

Nedelcu, ați promis că-i lăsați și pe alți colegi să vorbească. Domnule consilier Șelaru! 

Vă rog foarte scurt!” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Mulțumesc, doamna viceprimar.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Deja am lungit discuția. 

Cu plăcere!” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Cred că domnul consilier Bîrsan a fost cât se 

poate de clar, de coerent. Dumnealui a explicat pe înțelesul tuturor. Sunt alții care nu 

înțeleg, dar asta este altă problemă. Și dumnealui a spus foarte clar dacă noi, Consiliul 

Local al municipiului Focșani, suntem de acord să cumpărăm această clădire. 

Noi nu facem astăzi un contract de vânzare cumpărare. Noi ne exprimăm dreptul 

dacă dorim să cumpărăm această clădire pentru focșăneni, pentru toți cei care trăiesc 

aici... pentru că văd că unii susțin niște rechini imobiliari, nu este cazul. Noi am jurat 

așa cum spunea și domnul Bîrsan să fim alături de cetățenii municipiului Focșani și 

doar pentru cetățenii municipiului Focșani. 

Așa că, vă rog să trecem la vot și să lăsăm alte discuții sterile. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim și noi! După 

ce ne spune și domnul Radu Nițu. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președintă, s-a discutat mult aici, vă 

spun așa, e cred că prima clădire și emblematică și istorică din Focșani. Eu vă spun 

sincer, sunt mai vechi aici în Consiliu. Dumneavoastră dacă sunteți viceprimar, 

dumneavoastră sunteți contra procurorii acelei cladiri? Dumneavoastră tineți cu nu știu 

cine.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vă adresați mie prin doamna 

președinte și după aceea vă răspund dacă doriți. Încă ceva, respectați regulamentul de 

organizare al Consiliului local. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu țineți cu focșănenii, nici cu Primăria.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier, vă 

rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dumneavoastră sunteți contra naturii.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Nu vă permit să vă adresați așa, nu 

vă permit.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dar cine sunteți?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Stați acolo de 10 mandate și n-ați 

făcut nimic pentru focșăneni. Circulați fără bilet pe transportul public în comun.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Ce ați făcut dumneavoastră în ultimul an aici?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Nu vă e rușine?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nimic domnule. E o clădire istorică. E bine să 

fie a focșănenilor.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să vă dau un 

exemplu, dacă tot vorbim...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna are răspunsul la orice. E prea 

deșteaptă. Eu zic să se ducă la București acolo, că are rolul...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Monumente istorice au 

fost și cele din 2020, unde s-a votat, da? Neexercitarea dreptului de preempțiune cum 
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ar fi Casa Boiu, cum ar fi Casa Damian, Tăbăcăria Tăchiță Nistor, știți de ele? Știți că 

ați votat pentru neexercitarea dreptului de preempțiune? Casa Zaharia...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu s-a venit cu proiecte. Dacă veneați cu 

proiecte și explicați cum vi s-a explicat acuma.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Casa Longinescu, care 

așteaptă pe lista CNI în loc să fie reabilitată cu fonduri europene și tot așa... Ce facem 

cu ele? Spuneți domnul consilier Mocanu.” 

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

Longinescu avem cerere de finanțare...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Abia aștept să o văd 

finanțată pentru că acea clădire de alături...” 

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

depusă cererea de finanțare, îmi pare rău, habar n-aveți pe ce lume trăiți...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Cu cât ați vândut terenul de la 

Mopaf, domnule primar?” 

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

mine și vă dau mai multe explicații doamna viceprimar.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Domnule primar, cu câți bani ați 

vândut terenul de la Mopaf?” 

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

încercați să aruncați cu noroi. Adresați-vă doamnei viceprimar că e președinte de 

ședință, nu mie, vă rog frumos!” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...pentru cetățeni că nu-mi 

răspundeți mie, că nu iau informațiile cu mine acasă, știți, e ședință publică. Pentru 

focșăneni răspundeți nu pentru mine.” 

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

răspundeți dumneavoastră pentru că girați o vânzare ilegală. Vă mulțumesc!” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Abia aștept să vedem cine răspunde, 

domnule primar.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu girăm, tocmai că nu 

girăm noi consilierii locali nimic ilegal și de aceea eu vă propun să supunem la vot 

acest proiect.” 

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

de amendament întâi, doamna viceprimar.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am supus la vot 

amendamentul cred, dar îl mai supunem o dată.” 

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

supus.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, l-am întrerupt, așa 

este, supun la vot, vă rog domnul consilier Bîrsan.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamna viceprimar, o secundă vă rog 

frumos. Și doamna secretar general vă rog să luați act că nu particip la acest vot. 

Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Să se consemneze că 

domnii consilieri Macovei și domnul Bîrsan nu participă la acest vot. Probabil că au 

motivele dumnealor deci să se consemneze. Mai rămân 19 consilieri, da?  
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Să supunem la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Cine este 

împotrivă? Cine se abţine? 

          Cu 9 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 10 abțineri a 

doamnelor și domnilor cosilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

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

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian şi 2 neparticipări la vot a domnilor consilieri Bîrsan 

Costel şi Macovei Liviu George amendamentul nu a fost apobat. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Supun la vot proiectul 

numărul 14. Cine este pentru? Cine se abţine? 2 neparticipări la vot. 

          Cu 9 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 10 abțineri a 

doamnelor și domnilor cosilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

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

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian şi 2 neparticipări la vot a domnilor consilieri Bîrsan 

Costel şi Macovei Liviu George proiectul nu a fost apobat. ” 

 

   Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric „Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436 din Focșani, bdul. 

Gării nr. 22, înscris în CF nr. 58453 Focșani, aflat în proprietatea SC 

INTERCOMERȚ SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect? Acum repetăm întrebarea pusă şi de doamna viceprimar 

Dimitriu, şi pe mine chiar mă interesează deşi am aflat-o în discuţiile extra şedinţă dar 

poate vor şi alţii să ştie de ce la unul insistăm să ne exercităm dreptul şi la alt imobil 

nu insistăm să avem acest monument. Păi de ce? ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „Haideţi să 

vă spun eu despre ce este vorba, e de 10 ori mai scumpă faţă de... raportat la proiectul 

anterior, acolo erau 3200 de metri pătraţi de construcţie şi 2500 de metri pătraţi de 

teren, aici sunt 180 de metri pătraţi de construcţie şi 300 de metri de teren, nu,  300 de 

metri de teren şi 186 de metri pătraţi la 250 de mii de euro. Adică valoarea raportând, 

noi ne raportăm la valoare.. şi ce putem face acolo? În 180 de metri pătraţi de 

construcţie, vin şi eu şi întreb ce putem face acolo decât maxim două birouri pentru 

viceprimari. ” 

       Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumim că ne place să ştiţi unde 

sunteţi, nu ne mai purtaţi grija. Mulţumesc! ” 

        Domnul consilier Mihai Nedelcu „Vă place ca să staţi pe banii focşănenilor, să 

faceţi nimic. Bravo! ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 

numărul 15. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva? 

         Cu 21 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 
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Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 15 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 403     

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „proiectul numărul 16, 

proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități...s-a retras, mă scuzaţi. ” 

 

       Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării repartiției pentru domnul Zăgan Miti, titular de contract al unei 

locuințe sociale, în conformitate cu H.C.L. nr. 233/30.09.2021 privind aprobarea 

regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând 

municipiului Focșani; Inițiatori, consilieri locali  Marcu Livia-Silvia, Stroie 

Mirela, Macovei Liviu-George, Costea Ionel 

       Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului numărul 17. Doamna viceprimar Dimitriu... ” 

       Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Da, mulţumesc doamna preşedinte. 

Aş vrea să întreb, domnul primar a semnat procesul verbal de recepţie a lucrării din 

Măgura 123 în data de 11.10.2021, aş întreba când anume se mută cetăţenii care stau 

în spate la Direcţia de Dezvoltare, pe strada Mărăşeşti, că a trecut, iată o lună şi se vaită 

că stau în frig, în condiţii inumane. De aceea aţi reabilitat, am reabilitat, Consiliul Local 

practic a votat, blocul Măgura, numărul 123, da? ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Am 

reabilitat, aţi spus bine. Nu v-a curs nicio picătură de transpiraţie pentru acest proiect.” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Deci, nu o mai întoarceţi pe la 

Coteşti, că ştiţi foarte bine că vreţi să evitaţi răspunsul, ştim cu toţii lucrul asta, da? De 

ce oamenii nu s-au mutat acolo, cei care sunt titulari de contract şi au avut contractele 

suspendate pe perioada acestor lucrări din blocul Măgura. Aşadar, răspundeţi ca să ştie 

şi oamenii. Nu-i mai suflaţi doamna administrator că e major şi cred că primarul 

municipiului fiind ştie să se descurce în situaţii de genul acesta, ar trebui să ştie. Aşadar 

spuneţi-ne de ce, da care stă mai mult prezent în tribunal, reprezintă...nu ştiu pe cine 

dar nu conteză, în loc să-şi facă treaba în cele 8 ore de program. Aşadar, vă rog domnule 

primar răspundeţi cetăţenilor, răspundeţi cetăţenilor care stau în condiţii inumane şi 

care... eu am fost la dumnealor şi am văzut, spre deosebire de dumneavoastră care 

arătaţi că vă doare inima de focşăneni, spuneţi-ne de ce nu s-au mutat de o lună de zile 

înapoi acolo unde au contractul valabil. Mulţumesc! ” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Nu vreau 

să evit răspunsul. Are atribuţii, are atribuţii pe care dumneavoastră nu le aveţi. Păi dacă 

dumneavoastră aveţi atribuții, dacă nu aveți atribuții...dați-mi voie doamnă 

viceprimar.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „De fapt întrebarea în 

sinteză, domnule primar dacă-mi permiteți, când se vor muta toți cei care au dreptul la 

o locuință socială? Se vor muta până la finalul anului acesta? Sau cei care așteaptă să 

se mute mai așteaptă, e foarte simplu să răspundeți civilizat, fără să vă mai contraziceți 

sau să vă certați aici, să ne vadă toată lumea. Muțumesc! ” 

          Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ E normal 

să aibă timp mai mult la dispoziție atâta timp cât nu are atribuții și nu are nimic de 

făcut, ia banii degeaba și trebuie să-și umple timpul cu ceva doamna viceprimar. Am 
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așteptat să se realizeze și aceste schimburi de locuințe și să completeze toți locuitorii 

de acolo, toți chiriașii de acolo să completeze documentațiile la dosar pentru a putea 

să semnăm noile contracte și totodată să respectăm condițiile impuse prin regulamentul 

aprobat prin hotărârea de consiliu local numărul 233 din 30 septembrie, poate nu știe 

nici doamna chestiuni de genul ăsta, îmi pare rău, sunt probleme tehnice și în curând 

se vor muta acolo. Vă mulțumesc! ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Credeți că până la finalul 

anului? Răspundeți exact, dacă așteaptă... ” 

          Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ În curând 

în curând, vor fi anunțați. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În curând, ce înseamnă în 

curând? ” 

          Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ În 

curând.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „  Dar elevii de la 

Tăttărescu când credeți că vor...? ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Asemenea, da exact asemenea.” 

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

termina de cumpărat și de montat tot mobilierul nou așa cum trebuia să o facă de foarte 

mulţi ani. ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu:„ Că nu le dați dumneavoastră voie, 

ați dat ordin pe unitate. Adică ei se pot muta, recepția lucrării domnule primar, că 

sunteți primarul municipiului Focșani, nu are legătură recepția lucrării cu mobilierul. 

Dumneata faci recepția la clădire, nu la mobilier, este o diferență, peretele se julește...” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să aflăm 

răspunsul. Bun, haideți să așteptăm un răspuns. ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Numai puțin să-mi termin ideea. 

Peretele se julește și cu mobilierul vechi și cu cel nou, asta ca să ştiți dumneavoastră, 

nu știu probabil că nu ați montat niciodată o piesă de mobilier. Nu mai contează, ideea 

este că de un an de zile aproape, în ianuarie se face un an de zile când și școala, cele 

doisprezece săli de clasă de la școala 3 cât și blocul Onasis sunt gata și recepția, și 

recepția dumitale atâta timp cât... ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu „Puteți să nu mai țipați, să ridicați tonul? Alo, 

ne dor urechile. ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „...recepția lucrărilor în pixul acela 

al dumitale pe care îl tot apeși acum de zor, da? În condițiile în care ţin niște copii, sunt 

niște condiții inumane pe timp de pandemie pentru că nu ai  vrut dumneata printr-un 

ordin verbal, cum ai făcut și cu angajații Primăriei Municipiului Focșani să-ți asumi 

semnătura, dar verbal se poate, nu? ” 

         Domnul consilier Radu Nițu „N-ați primit niciun telefon de la București? N-

ați primit nimic de la București? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „  Vă rog, vă rog domnule 

Nițu, păstrați decența.” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu:„Cred că n-ați primit 

dumneavoastră.” 
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        Domnul consilier Mihai Nedelcu „Domnule primar, domnule primar, haideți că 

am lămurit-o acum, am avut așa o iluminare. Numai puțin, vă rog? Acesta este micul 

Parlament, ca orice Parlament, fiecare Parlament are Șoșoaca lui. Am înțeles acum. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Vă rog domnule Nedelcu 

să păstrăm decența! Mai dorește cineva să vorbească? ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă:„Mulțumesc! 

Haideți să vă dau o explicație legată de Liceul de Arte Gheorghe Tăttăresc, da? ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Fără explicații, când se vor 

muta elevii? ” 

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

termina de montat mobilierul nou.” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „   Acel mobilier nou... ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Este ca și 

cum, este ca și cum doamna viceprimar acum la patruzeci și ceva de ani s-ar îmbrăca 

în rochie de mireasă, e urât, da? e urât ca să muți într-un.... ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „  Vai, vai, vai, vă rog! ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie, doamna 

președinte dacă îmi dați voie, dacă îmi dați voie! ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Este urât 

ca să muți, e urât ca să muți într-o clădire nouă.... ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „  Nu permit astfel de ... 

legate de viața privată a oamenilor de aici. Vă rog frumos! ” 

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

urât să muți într-o clădire nouă mobilier vechi și dărâmat. Nu accept niciodată așa ceva. 

Conducerea liceului trebuia să întreprindă toate măsurile de achiziție din 10 mai de 

când a primit banii, a așteptat până în septembrie și nu a făcut nimic pentru a 

achiziționa acel mobilier. ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Oare de ce? Că ați blocat artificial 

bugetul municipiului Focșani și ați dat ordin celor din primărie să nu facă achiziția? Să 

nu înceapă procedura de achiziții? ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Nu 

am...voi ați blocat, voi ați blocat...ați uitat. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Am 

memoria scurtă. ” 

        Domnul consilier Mihai Nedelcu „Șoșoacă s-a opus la toate proiectele de 

buget.” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Dumneata, dumneata ai impresia 

că stăm într-o bulă și doar dumneata te pricepi. Dumneata ai impresia că le știi pe toate, 

ei bine află că nu le știi, oamenii se vaită pentru că primăria ...... ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „  Vă rog, vă rog vreau să 

întreb pe domnul primar...doamna viceprimar...elevii nu merită acest circ și scandal, 

domnule primar ați făcut recepția lucrărilor? Ați făcut recepția lucrărilor? ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin 

Misăilă:„Tratamentul făcut de conducerea școlii... nu, încă nu. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ați supus votului 

consilierilor locali hotărârea prin care să faceți repartiția la Liceul de Arte? ” 



41 
 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Încă nu. 

Cum? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Deci acesta este 

răspunsul, vă mulțumim! Supun la vot... ” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „Încă nu.” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Numai puțin doamna președinte, 

dacă îmi dați voie că m-a vizat o chestie, o aluzie prostească și demnă de un, nedemnă 

de un primar, să-i spun că nu-l privește pe dumnealui, în primul rând de rochia mea de 

mireasă, să-l privească rochia de mireasă pe care o are acasă, da? Mulțumesc! ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, gata cu...! Vă rog 

frumos să terminăm cu discuţiile acestea. ” 

        Domnul consilier Radu Nițu: „Doamnă haideţi, numai dumneavoastră sunteţi 

în sală, aici. ” 

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

nu se compară, niciodată. A fost o metaforă, dacă aţi văzut ghilimelele dacă nu vi le 

arat acum. Da, mulţumesc! Eu nu am avut vălul pe ochi. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Supun la vot proiectul 

numărul 17. Cine este pentru? Acel schimb de locuinţe, da? Domnul Şelaru? Pentru? 

         Domnul consilier Aurel Șelaru „Eu am spus că vă uitaţi în altă parte, nu aţi 

văzut. Nu vreţi să vă uitaţi la mine, nu? V-aţi înroşit.” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „M-am săturat de 

privirile...da, haideţi să trecem... Cu 21 voturi pentru...” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„cu 20, domnul Costea nu este în sală.” 

 Din sală lipsesc și domnii consilieri Dumitru Victor și Răduță Nicolae. 

         Cu 18 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga 

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

Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 17 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 404 

 

          Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării repartiției pentru domnul Voicu Mihai, titular de contract al unei 

locuințe sociale, în conformitate cu H.C.L. nr. 233/30.09.2021 privind aprobarea 

regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând 

municipiului Focșani; Inițiatori, consilieri locali  Marcu Livia-Silvia, Stroie 

Mirela, Macovei Liviu-George, Costea Ionel 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului 18. Vă rog, dacă nu supun la vot proiectul numărul 18. Cine este 

pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?” 

         Cu 21 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 
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Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 18 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 405 

 

         Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi proiect de hotărâre: privind retragerea 

autorizațiilor taxi nr. 102, nr. 103 și nr. 123 atribuite prin Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 48/24.03.2021 transportatorilor COSTICĂ 

VASILE P.F.A., SĂCĂLUȘ IONEL P.F.A. și NAZARIE GEORGEL P.F.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 

cineva?” 

         Cu 21 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 19 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 406 

 

        Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

și completarea H.C.L  nr. 94/2010 privind înfiintarea staţiei terminus (capăt de 

traseu, terminal) în Autogara Focşani din str. Mărăşeşti, nr. 72 pentru operatorii 

de transport public de călători judeţean, interjudeţean şi internaţional, precum şi 

stabilirea rutelor de deplasare ale acestora cu staţii de oprire pe raza 

Municipiului Focşani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii?” 

         Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Doamna 

viceprimar, dacă-mi permiteţi. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Bîrsan, domnul 

consilier Bîrsan. 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulţumesc frumos doamna viceprimar. Am 

analizat cu atenţie acest proiect şi din păcate, acum probabil că o să fiu fluierat, dar nu 

sunt de acord absolut deloc cu acest proiect. În primul rând văduvesc călătorii, cei care 

vin în Focşani, în vizită sau la serviciu sau la şcoală din comunele limitrofe, obligându-

i să meargă într-un punct din nordul oraşului şi apoi să se deplaseze, de exemplu dacă 

au treabă în sudul oraşului. Deci, dacă cineva vine de la Dumbrăveni cu un microbuz 

sau cu un mijloc de transport trebuie să ajungă în Autogara Nordică, în autogara de 

lângă Cimitirul Nordic, de acolo trebuie să ia un alt autobuz să ajungă, de exemplu la 

fabrica de confecţii unde lucrează, în sud. Ori acest lucru mi se pare nu foarte ok. Bine 

ar fi să ne aplecăm cu mare atenţie asupra necesităţilor sau uşurării muncii, deplasării 

cetăţenilor, nu împovărându-i cu trasee suplimentare, timp pierdut şi bani. Că probabil 

autobuzul de la autogară la sud costă bani, da? Dacă microbuzul care îl transportă de 

la Dumbrăveni îl lasă în staţie de autobuz, de la sud de exemplu, unde-i problema? De 

ce să nu rămână aşa cum este şi cetăţenii care intră în Focşani să se bucure în continuare 

de aceste facilităţi care le uşurează munca şi viaţa. Mulţumesc!” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

viceprimar Dimitriu. 
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         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc doamna preşedinte! Îi 

readuc aminte încă o dată iniţiatorului acestui proiect, care este iarăşi acelaşi primar de 

Focşani, îi aduc la cunoştinţă faptul că în data de 11 noiembrie a fost o întâlnire cu 

transportatorii din judeţul Vrancea, întâlnire la care cuvântul dumneavoastră se pare că 

astăzi n-are valoare, ştim că aşa faceţi, astăzi spuneţi da, mâine vă schimbaţi şi faceţi 

nu, deci nu sunteţi oricum un om de cuvânt. Le-aţi spus că nu o să mai interveniţi cu 

niciun proiect până la implementarea proiectelor, celor 5 proiecte pe care le aveţi în 

derulare la nivelul municipiului Focşani, în ceea ce înseamnă mobilitatea urbană. 

         Doi, chiar dumneavoastră sunteţi cel care vreţi să-i asupriţi pe aceşti oameni, care 

culmea, vorbiţi de poluare, de verde, de eco, da? în condiţiile în care transportul public, 

care este în subordinea Consiliului Local, are maşini euro 5, iar dumnealor au euro 6. 

Despre care poluare vorbiţi? Uitaţi-vă în ograda pe care o administraţi, lăsaţi 

transportatorii care la nivel de judeţ îşi fac treaba şi ajută într-adevăr copiii, cetăţenii 

care fac naveta către municipiul Focşani şi vin la muncă şi vedeţi-vă în continuare de 

alte treburi serioase, nu incomodaţi şi nu mai deranjaţi persoane care-şi văd de treaba 

lor şi îşi fac treaba cum trebuie. Mai mult decât atât oamenii aceştia pe banii 

dumnealor, cum au şi spus de altfel, dau 30% reducere la cei care fac naveta zilnic, 

adică.. și cum spunea și colegul consilier domnul Bîrsan, cine le pune la dispoziție 

transportul ulterior de pe centură, la.. nu știu, la licee, când noi nici măcar nu avem 

stații de descărcare la licee, la unitățile de învățământ mai bine zic. Adică copii sunt 

oricum supuși riscului unor anumite accidente, așadar domnule primar ceea ce spuneți 

astăzi să nu uitați peste 1 an, 5, 7, 9, asta înseamnă să fi om de cuvânt. Mulțumesc.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Șelaru.” 

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

voie.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „După ce vorbește domnul 

Șelaru.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Mulțumesc doamna președintă. Eu nu voi 

intra în polemici politice sau de altă natură, vă spun că nu voi vota acest proiect pentru 

că avem foarte mulți elevi care vin în Focșani, avem...” 

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

înțeles, mulțumesc.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Avem foarte mulți profesori care fac naveta 

din Focșani către localitățile județului Vrancea și...eu cred că nu am intervenit peste 

dumneavoastră, da? Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să-l lăsăm pe 

domnul consilier Șelaru să-și expună ideile.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Avem instituțiile statului român care se află 

aici în Focșani și la care vin cetățeni din afara municipiului Focșani și nu vin de plăcere 

pentru că dacă cineva vine la spital nu vine să se plimbe la spitalul municipal.  

Voi vota acest proiect atunci când spitalul va fi în altă parte, când poliția va fi în 

afara orașului municipiului Focșani, când liceele vor fi în afara municipiului Focșani, 

atunci voi vota acest proiect. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ideea era mult...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi 

voie doamna...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim domnule 

consilier Șelaru. Domnule primar.” 

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

memoria foarte bună, nu scurtă ca altora și nu o iau cu gura înainte cum fac altele și 

alte persoane. Dacă tăceați filozoafă rămâneați doamna viceprimar. Am un 

amendament pe care nu mi-ați dat voie să-l citesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă dau voie acum.” 

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

4 se va modifica și va avea următorul cuprins, această hotărâre va intra în vigoare 

începând cu data de 1 ianuarie 2024, așa cum am promis transportatorilor la acea 

întâlnire. Se va introduce un nou articol cu nr. 5 ce va prelua conținutul inițial al 

articolului 4 astfel: executarea hotărârii articolului 5, executarea hotărârii va fi 

asigurată conform legii de către primarul municipiului Focșani prin serviciul 

administrație publică locală și agricultură, compartiment transport urban, Poliția 

municipiului Focșani, birou rutier, Poliție Locală a municipiului Focșani, Autoritatea 

Rutieră Română, Agenția Vrancea, S.C. Transport Public S.A. Focșani.  

Haideți să vă spun mai multe chestiuni, detalii, pe care cetățenii le știu mai puțin 

sau mai mult.  

În primul și în primul rând avem până la sfârșitul anului 2023 obligativitatea de 

a finaliza și a implementa 5 proiecte interdependente ce vizează restructurarea 

infrastructurii rutiere și îmbunătățirea parcului auto a S.C. Transport Public S.A. prin 

achiziția a 16 autobuze electrice prin proiect pe fonduri europene pentru care avem 

deja finalizată procedura de licitație, în curând vom da ordinul de achiziție a acestor 

autobuze. Mai avem 20 de autobuze electrice ce vor fi cumpărate, achiziționate prin 

Ministerul Dezvoltării și acolo procedura de licitație a fost finalizată, suntem în 

perioadă de contestație, dar cred eu că și după acea perioadă se va ajunge la achiziția 

acestora, e termen tot 31 decembrie 2023 pentru acest proiect. Ba mai mult decât atât 

avem reabilitarea infrastructurii rutiere cu benzi speciale pentru mijloacele de transport 

în comun și cu stații de autobuz moderne, cu e-ticketing și cu toate celelalte facilități 

pe care le putem oferi cetățenilor care vin în municipiul Focșani și celor din municipiul 

Focșani pentru a utiliza un transport decent, adecvat și nepoluant așa cum ne obligă 

Uniunea Europeană.  

Prin toate aceste proiecte, cele 5 proiecte, avem un singur scop, acela de a reduce 

poluarea în municipiul Focșani, pe de o parte iar pe altă parte avem de susținut 

mentenanța acestor proiecte timp de 5 ani de zile, deci 5 ani de zile vom fi monitorizați 

de Uniunea Europeană dacă am îndeplinit indicatorii propuși la momentul solicitării 

fondurilor europene, ceea ce nu se va întâmpla dacă dumneavoastră nu veți fi de acord 

nici măcar de la 1 ianuarie 2024 să facem aceste modificări.  

Vă reamintesc faptul că sunteți consilieri locali votați de focșăneni, nu votați de 

cel de la Vrâncioaia sau cel de la Suraia și dacă vă doare sufletul de focșăneni ar trebui 

să vă gândiți doar atât, că, din studiul de trafic, a rezultat că, zilnic, atenție, zilnic, 670 

de autobuze aparținând transportatorilor care fac aceaste curse regulate între 

municipiul Focșani și diverse localități din județul Vrancea traversează municipiul 

Focșani aglomerând traficul și totodată ocupând stațiile de autobuz existente. Și vă dau 
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câteva exemple, le puteți vedea zilnic în stația de autobuz de la finanțe pe 

Independenței, stația de autobuz de la spital, iarăși, sunt foarte multe autobuze care 

efectiv au transformat aceste stații doar de îmbarcare și debarcare, nu de descărcare că 

nu sunt mărfuri ca să le răstorni cu lopata așa cum gândește doamna viceprimar, dar 

nu mai contează, e greu cu terminologia aceasta, de îmbarcare și debarcare.  

Aceste stații sunt ocupate și ocupă pur și simplu traficul în zona respectivă. Ca 

să nu mai spun faptul că avem o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară unde au fost, 

au achiesat la această idee și s-au aliniat 6, au fost aprobate de către dumneavoastră ca 

membri în această asociație, 6 comune limitrofe care beneficiază în acest moment de 

serviciile de calitate oferite de S.C. Transport Public S.A., societate comercială la care 

dumneavoastră, consiliul local, sunteți acționar majoritar, da? Dumneavoastră practic 

veniți și iarăși în loc să susțineți o societate comercială a municipiului Focșani, susțineți 

alt transportator. N-am spus că acești transportatori nu trebuie să-și desfășoare 

activitatea, de aceea în urma discuțiilor am avut o conveniență cu dumnealor ca pe data 

de 1 ianuarie 2024 să intre în vigoare această hotărâre tocmai pentru a putea să aibă 

timpul necesar să-și adapteze activitatea la noile condiții impuse de Uniunea 

Europeană, nu de către primarul Misăilă. Mai mult decât atât...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...domnule primar haideți 

să sintetizăm.” 

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

voie, dați-mi voie că trebuie să spun până la capăt. Tot printr-un proiect pentru care 

avem deja semnat contractul de finanțare pentru proiectare tehnică, se vor construi 

două terminale, unul lângă viitorul spital, domnul consilier Șelaru dacă nu știa cel care 

v-a spus de la partid că trebuie să votați împotriva acestui proiect vă spun eu, da?  Pe 

de o parte avem un terminal care se va construi lângă viitorul spital, sperăm noi și acel 

spital să fie construit și noi să terminăm de construit acel terminal, iar actualul terminal, 

această autogară nouă, această autogară să fie înnoită și să fie reabilitată conform 

standardelor europene.  

Nu cred că este normal ca toate autobuzele care vin din nordul județului și care 

intră pe strada Mărășești și de la pasarelă peste calea ferată are maxim 300 de metri 

până în autogară, să facă un circuit de un kilometru și jumătate prin oraș pentru a putea 

să lase, eu știu, oricum să lase călătorii.  

Vă spun foarte clar, acești transportatori și Consiliul Județean Vrancea, 

indiferent cine a fost la conducerea lui n-a ținut cont niciodată de programul de 

începere și de terminare a cursurilor la licee și la școli. Ei au făcut un program stabilit 

din 10 în 10 minute, nu au fost atât de flexibili, atât de flexibili cum am fost noi și am 

adaptat traseele în funcție de solicitările tuturor cetățenilor din municipiul Focșani și 

din localitățile care beneficiază de acest transport și de aceea spun că începând cu 1 

ianuare 2024 dacă nu se va implementa această prevedere pe care noi am propus-o 

astăzi vom avea posibile corecții financiare aplicabile de către comisia europeană. Vă 

mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumim și noi 

domnule primar. Domnul consilier Șelaru și apoi doamna viceprimar Dimitriu.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Mulțumesc! Domnul primar vă rog să-mi 

spuneți elegant cine mi-a dat ordin de la partid să nu votez acest proiect și doi voiam 

să vă spun că atunci când vom avea aceste intituții în afara municipiului Focșani pentru 
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că cetățenii din afara orașului Focșani nu vin să se plimbe în Focșani doar de drag sau 

doar de a vedea Focșaniul ci vin pentru că au diverse probleme la instituțiile statului 

atunci voi fi de acord cu acest proiect. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna viceprimar.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc doamna președinte. Îi 

readuc aminte că vorbim de, mintea scurtă, privirea lungă. Îi aduc aminte domnului 

primar că în acea întâlnire nu s-a promis un termen, a rămas discuția că aproape de 

momentul în care proiectele municipalității sunt spre final atunci mai există încă o 

dezbatere publică cu dumnealor după care să venim cu proiect de hotărâre. Drept 

dovadă că un proiect de hotărâre poate fi adus oricând la înștiințarea și spre vot 

consiliului local. În ceea ce privește faptul că noi suntem votați de focșăneni și că ce 

treabă avem noi cu cei de la Vizantea, cu cei de la Golești de exemplu, domnule primar, 

să știți că dumneavoastră nu sunteți aici pe moșia dumneavoastră.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...iar moare de dorul focșănenilor, când le 

convine lor domnule primar...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...și doi...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...i-au votat focșănenii.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...dacă-mi dați voie.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...când trebuie să voteze un liceu, o 

facultate, o școală...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „calm, calm, domnule consilier.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „nu i-au mai votat.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...daca ați fi un primar...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, domnule consilier 

Nedelcu lăsați-o pe doamna viceprimar să vorbească.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „... daca ați fi într-adevăr primar ați 

vedea practic că este în avantajul orașului Focșani prin faptul că acești oameni vin aici 

la serviciu, la școală, la...oriunde vin la cumpărături și crește economia municipiului 

Focșani dar cum nu aveți, spuneți că sunteți finanțist, vă dă cu virgulă tot timpul, nu 

știu ce se întâmplă cu dumneavoastră, deci...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să scurtăm...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc frumos, asta voiam să 

spun.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „A fost o dezbatere foarte 

interesantă din câte îmi amintesc că am participat la această dezbatere. Domnul primar 

a promis solemn că va ține cont punctual de solicitările făcute de consiliul județean și 

totodată ați promis domnule primar că veți duce, veți finaliza toate aceste proiecte 

conform graficului la finalul anului 2023 parcă, nu?”   

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Și cu 1 

ianuarie 2024 e propus să intre în vigoare.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă dumneavoastră n-

ați ținut cont, v-ați grăbit oarecum să puneți acest proiect pe ordinea de zi așa cum v-

am sugerat...”  

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

procedură administrativă și trebuia dusă până la capăt doamna viceprimar dacă nu știți 

și nici dumneavoastră parte de administrație.”  
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am propus să faceți 

modificările de rigoare conform acelor sugestii din dezbatere, dacă tot va intra în 

vigoare de la 1 ianuarie 2024 de ce să nu facem un proiect de hotărâre frumos care să 

fie acceptat de toată lumea, să respecte toate condițiile propuse în dezbatere și să nu 

privăm nici elevii și nici navetiștii de aceste puncte terminus, stații terminale și să avem 

toată infrastructura pusă la punct și apoi este tot timpul din lume să elaborăm un proiect 

prin care noi să mulțumim pe toți cetățenii atât din oraș cât și din afara orașului. De ce 

trebuie să ne certăm aici când rezolvarea este foarte simplă și eu știu că toți funcționarii 

publici sunt specializați în elaborarea unor proiecte de hotărâre bine documentate și cu 

referatele de rigoare. Dacă aveți domnule consilier Dumitru suplimentări..” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulțumesc doamna viceprimar, eu 

vroiam să fac doar o singură mențiune, Societatea S.C. Transport Public S.A. este de 

interes nu numai local ci și regional, în consecință trebuie să ținem cont și de activitatea 

pe care o desfășoară și pe cine deservește. Interesele cetățenilor din localitățile unde 

Transport Public S.A. efectuează curse sunt și au fost menționate.  

În consecință, nu putem ține cont numai de interesele locuitorilor municipiului 

Focșani. Focșaniul trebuie privit în ansamblu poate știu eu, nu peste mult timp 

localitățile limitrofe municipiului Focșani acolo unde S.C. Transport Public S.A. își 

desfășoară activitatea și unde are curse vor deveni zone metropolitane ceea ce ne dorim 

cu toții, ne dorim o dezvoltare a municipiului Focșani, lucrurile trebuiesc gândite altfel, 

întâi trebuie să facem și abia ulterior trebuie să acționăm.  

Haideți să facem acele stații intermodale, haideți să...lucrurile vin de la sine, nu 

cred că trebuie să bulversăm dintr-o dată, brusc, viața locuitorilor Focșaniului, a 

locuitorilor din comunele limitrofe care folosesc acest serviciu. Mulțumesc!” 

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

permiteți, dacă-mi permiteți.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dar...” 

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

dacă sunt primarul municipiului Focșani am o viziunea de ansamblu și pentru județul 

Vrancea.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun, felicitări!” 

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

mult decât atât...vă rog frumos, dați-mi voie să-mi duc până la capăt ideea. Dacă s-ar 

fi vrut să se facă o chestiune de perspectivă gândiți-vă că am propus acest termen 2024, 

tocmai pentru a putea toți transportatorii să aibă timpul fizic necesar să se adapteze la 

noile prevederi ale acestei Hotărâri de consiliu local.  

Mai mult decât atât, toate localitățile din județul Vrancea se pot asocia într-o 

asociație de dezvoltare intercomunitară dacă nu vor să achieseze și să se asocieze cu 

noi la Asociația Metropolitan Trans că așa se numește și să beneficieze de serviciile de 

calitate ale S.C. Transport Public S.A. și vă rog doar atât să faceți, un sondaj de opinie 

în localitățile limitrofe care sunt deja membre ale acestei asociații și să întrebați 

cetățenii care este diferența dintre ce se întâmpla până a fi prestate aceste servicii de 

către S.C. Transport Public S.A. și în comparație cu ce servicii se ofereau de către 

ceilalți transportatori pe care dumneavoastră astăzi îi apărați.  

Vă spun doar atât, știu sigur că în primul rând nu se respectă numărul de locuri 

din autobuze la acești transportatori în mare parte, sunt situații în care dacă apar 
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controale în trafic și sunt înștiințați din timp conducătorii auto opresc și debarcă mulți 

cetățeni, mulți călători, și îi lasă pe câmp, indiferent că e frig, că e cald. Sunt multe 

societăți comerciale care nu oferă servicii de calitate, nu au autobuze cu aer condiționat 

iar pe timp de vară să te ferească Dumnezeu ce fel miroase în acele autobuze și așa mai 

departe. 

 Deci trebuie să ne gândim, caietul de sarcini și trebuie să mai precizez și acest 

aspect, probabil că nu știți, consiliul județean este în procedură de licitație pentru aceste 

trasee pentru următorii 7 ani oameni buni. 2028 va fi termenul, deci până atunci aceștia 

vor avea licență dacă noi astăzi nu impunem aceste condiții de care să țină cont 

consiliul județean când va scoate la licitație aceste trasee vom ajunge iarăși într-un 

proces interminabil cu consiliul județean și cu ceilalți transportatori și noi nu vom putea 

să ne atingem țintele...Uniunii Europene.”   

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Adică să-i omorâm acum, omorâți-i 

pe ei, pe mama lor, domnule primar ați primit adresa consiliului județean din data de 

24.11.2021? Ați primit-o? Vă rog să o citiți dacă ați primit-o.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna viceprimar, vă 

rog, doamna viceprimar...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „A cerut dreptul la cuvânt doamna 

viceprimar că n-am fost atent.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Așa cum domnul 

administrator public a promis la fel cum și dumneavoastră...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Zîrnă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu Zîrnă, domnul Crețu, 

în dezbatere așa cum ați promis dumneavoastră că terminați proiectele cu fondurile 

europene din planul de mobilitate urbană așa a promis și domnul Crețu că acel 2028 

nu este fix, deci se poate reveni la ...” 

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

încredere în colegul domnilor de partid că nu este adevărat, odată ce a fost trecut în 

caietul de sarcini și pe licență, că valabilitatea licenței este până la 2028 nu până în 

2024 - 1 ianuarie.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Cred că această problemă 

o aveți fiecare dintre dumneavoastră, haideți să supunem la vot, am auzit și .... măcar 

să avem noi toată infrastructura pusă la punct până la atunci și toți transportatorii să 

ofere servicii de calitate.” 

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

litigii au fost legate de aceste licențe și cate întârzieri am avut noi de a intra în celelalte 

localități membre ale ADI-ului, un an și jumătate ne-am judecat pentru a putea să 

intrăm, același lucru se va întâmpla și în 2024, cine va ajunge o să vedeți despre ce este 

vorba.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Se pare că asta este o 

boală românească domnule primar, toată tărăgănarea asta și toată birocrația asta o 

tărâim de atât de mulți ani, de ce...” 

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

tocmai de aceea hai să prevenim să nu mai ajungem la această tărăgănare, haideți să 

prevenim, de aceea am venit cu acest amendament.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „De ce nu s-ar face așa 

proiectele, păcat că n-avem bagheta magică, haideți să supunem la vot acest proiect de 

hotărâre, proiectul 20 care ... ” 

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

întâi la vot amendamentul, vă rog frumos.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Promisiunile domnului 

primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Amendamentul.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Amendamentul domnului 

primar, vă rog, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

          Cu 8 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 13 „abțineri” a doamnelor și 

domnilor cosilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Şelaru Aurel, amendamentul 

nu a fost aprobat. 

Mă scuzați domnule consilier Șelaru. Se vede că sunteți profesor și tineți la 

copiii pe care îi păstoriți. Bun, supun la vot proiectul numărul 20. Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 13 voturi...” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „ Doamna președinte, dumneavoastră ați votat 

pentru, nu știți ce faceți acolo?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Doamna președinte gesticulează, 

uitați-vă la dânsa.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...pentru că eu îmi doresc 

ca acest proiect să țină cont de toate elementele care s-au discutat în dezbatere cu 

transportatorii și domnul primar a promis că face aceste modificări noi acum doar 

trecem peste o procedură administrativă și va fi acest proiect pe ordinea de zi în altă 

ședință. 

          Cu 8 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 13 „abțineri” a doamnelor și 

domnilor cosilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Şelaru Aurel, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, proiectul nu a 

fost aprobat. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă doriți să mai 

spuneți ceva?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Da, voiam doar să-i readuc aminte 

domnului primar că a rămas dator cu un răspuns...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Am o rugăminte, deja la subiect nu se mai 

vorbește, deja proiectul a fost votat, vă rog frumos să nu-i mai lăsați să mai abereze 

pentru că nici ea la rândul ei când era tot așa comentarii făcea, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul Nedelcu nu v-ați înscris la 

cuvânt.” 
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Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Tăiați-i doamnei Șoșoaca...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu v-ați înscris la cuvânt.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul Victor, Victoraș...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doriți o pauză de două 

minute? Să vă certați...haideți că mai avem câteva proiecte și apoi o să luăm...o să avem 

o procedură de vot unde vă putea adresa toate cuvintele posibile dar în pauză astfel 

încât cetățenii să nu fie agresați.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Doamna președinte doar 

voiam...liniștiți-vă, puteți împrumuta de la domnul primar. Dacă vreți să îmi dați voie 

aș vrea doar să...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Calmați-vă vă rog frumos domnișoară, s-a 

votat acest proiect.”   

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vorbesc pentru focșăneni nu pentru 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Lăsați focșănenii, lăsați-i în grija Partidului 

Social Democrat că doi ani de zile i-ați făcut praf.”  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Voi i-ați făcut praf 30 de ani, da.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...Partidul Social Democrat e singurul 

partid care într-adevăr votează pentru țară.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Dacă-mi dați voie doamna 

președintă...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...nu vă dăm voie noi pentru faptul că 

dumneavoastră...”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să ne gândim și 

la funcționarii publici care stau după noi.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Hai că am glumit, haideți să dăm drumul 

mai departe la proiecte că nu avem timp de aberații, da? Dați-i drumul mai repede la 

proiecte, da?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vă readuc aminte că ...eu înțeleg că 

o să le fie greu colegilor să redacteze procesul verbal.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „..v-am rugat ceva, vorbim aiurea așa, 

vorbim ...deci vă rog frumos să trecem la următorul proiect, nu vă lasă să vorbiți, vă 

rog să trecem la următorul proiect că așa este normal.”   

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vreau să știu că le-a rămas dator 

domnul primar focșănenilor care este prețul cu care a vândut terenul de la Mopaf.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Îl putem trece la 

diverse?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „O să întreb până la finalul ședinței, 

până când o să răspundeți, la un moment dat.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ce mesaj ați primit ca să nu votați bucata 

aia de acolo, spuneți ce mesaj, cine v-a dat ordin, hai spuneți dumneavoastră cetățenilor 

cine v-a dat ordin să nu votați oportunitatea de a lua acea...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să trecem la 

următorul proiect vă rog frumos să nu ne prindă miezul nopții în ședință vineri, vă rog, 

proiectul numărul 21. 
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Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în 

suprafață totală de 13,00 mp. (13,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al 

Municipiului Focșani, T 29, P 1692, către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE 

România – Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv, în vederea 

realizării lucrării „Branșament electric” la imobilul situat în Focșani, str. Simion 

Mehedinți nr. 3, proprietatea domnului Luca Florin; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții. Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul 21. Cine este pentru?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„18.” 

Doamnele consilieri Alina Drumea, Mirela Stroie și domnul consilier Ionel 

Costea nu sunt în sală. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Cu 18 voturi pentru 

proiectul a fost aprobat. O abținere.” 

 Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și o „abținere” a domnului 

consilier Şelaru Aurel ” proiectul nr. 21 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 407 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul Statache nu s-a terminat ședința, 

vă rog să vă întoarceți înapoi în locul dumneavoastră, s-ar putea să avem nevoie de 

experiența dumneavoastră, haideți că nu s-a terminat ședința. Vrea doamna Șoșoacă să 

vă întrebe ceva.” 

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a Construcției – Corp D, inventariate în domeniul 

public al municipiului Focșani, situat în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și 

Grădina Publică”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții la 

proiectul 22. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține 

cineva?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„19.” 

Doamna cosnilier Mirela Stroie și domnul consilier Ionel Costea nu sunt în sală. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 19 voturi pentru 

proiectul 22 a fost aprobat.” 

Cu 19 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 
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Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul 22 a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 408 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 14,00 mp. situat 

în Focșani, str. Pictor Grigorescu nr. 3, T 190, P 10411% înscris în CF 66814, ce 

aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către societatea FARMED 

SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul 23. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține 

cineva?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Și împotrivă și ...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Abținere, a spus abținere 

dar a ridicat mâna la împotrivă. Domnule Costea cum votați proiectul 23? Pentru.”  

 Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel 

și o „abținere” a domnului consilier Şelaru Aurel” proiectul 23 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 409 

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat 

în Focșani, B-dul. Brăilei nr. 32, județul Vrancea, T 197, P 7871 10875 în CF 

58527, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul 

Chipăilă Dumitru;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?” 

Cu 20 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Stroie Mirela, Radu Nițu, Ungureanu Daniel 

și o „abținere” din partea domnului Şelaru Aurel” proiectul 24 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 410 

 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea 

de denumire unor străzi private, reglementate prin P.U.Z. „Atragere în intravilan 

și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări complementare” – 
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Focșani, T. 30, P. 153, număr cadastral 59527; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Dacă 

nu, supun la vot proiectul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?” 

Cu 21 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Stroie Mirela, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel” proiectul 25 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 411 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe 

asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2022; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții? Vă 

rog doamna viceprimar Dimitriu.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vă mulțumesc doamna președinte. 

Vă readuc aminte domnule primar că ați rămas restanțier cu un răspuns și până la 

finalul ședinței, cum am spus de altfel, o să vă repet în continuare.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Și dumneavoastră ați rămas restanțieră. Vă 

rog să-mi spuneți cine v-a dat mesaj să nu votați proiectul cu casa...”   

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Referitor la proiectul 26, în primul 

rând nu este iarăși legal că vorbim de legalitate și de faptul că legea nr. 52 din 2003...dar 

dumneata știi măcar la ce proiect suntem și ce prevede? Așa că încetați cu circul ăsta 

ieftin.  

Deci Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

spune la art. 7 alin. 2 că anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va 

fi adus la cunoștința publicului în condițiile alin. 1 cu cel puțin 30 de zile lucrătoare 

înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Ceea ce mi-au adus aici 

dumnealor doar ca să votăm acest proiect se referă la faptul că în 10 zile, e adevărat, 

se pot depune tot felul de propuneri, sugestii din partea, evident, cetățenilor. Așadar 

nici măcar nu este, dacă ne împingeți de fiecare dată proiecte de genul ăsta sub nas să 

știți chiar nu...știm și noi să citim și legi și articole și dacă tot supervizați așa frumos 

din spate făceți-le conform legii că nu strică, da? Așadar abia pe 11 decembrie se 

împlinesc cele 30 de zile, după 11 decembrie putem reveni cu acest proiect. 

Mulțumesc!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Nu e 11 decembrie, este după 1 ianuarie, că sunt 30 de zile lucrătoare dacă vă referiți 

la același articol de lege. Este adevărat că Legea 52 la art. 2 și art. 4 se referă la termenul 

curent, uzual, de 30 de zile lucrătoare dar, pentru că uneori sunt situații speciale 

prevăzute de lege, au reglementat la alin. 13 ca în cazul reglementării unei situații care 

din circumstanțe excepționale impune adoptarea de soluții imediate în vederea evitării 

unor grave atingeri aduse interesului public proiectele de acte normative se supun 

adoptării în procedură de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.  
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Având în vedere faptul că art. 491, alin. 2 din Codul fiscal prevede că hotărârea 

privind taxele și impozitele se adoptă până la începutul unui nou an fiscal 

coroborând...poftim? Dar nu cred că întotdeauna putem căuta vinovați.  

La nivelul municipiului și la nivelul oricărei alte autorități publice locale potrivit 

Legii 52 se respectă cele 30 de zile lucrătoare. În situația în care există o situație 

excepțională potrivit procedurilor operaționale de la nivelul instituției se poate aproba 

publicarea pe site pe o perioadă mai scurtă, la nivelul Primăriei avem 10 zile cu referat, 

aprobat.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă îmi permiteți să fac 

și eu niște completări. Acest proiect respectă prevederile legale a fost discutat, pentru 

că am în atribuții și serviciul impozite și taxe, a fost discutat cu doamna Bardaș, șefa 

de serviciu al acestui...deci nu există probleme, dacă ar fi existat probleme v-aș fi adus 

la cunoștință că sunt acestea, dar nivelurile de taxe și impozite nu au fost indexate decât 

cu rata inflației și nu s-a schimbat absolut nimic, ci pur și simplu a fost o taxă generală 

la urbanism împărțită în trei deci nu a fost nevoie de o dezbatere laborioasă astfel încât, 

pentru că nu au fost modificări majore, așa încât nu văd de ce nu ne-am încadra în 

termenul legal astfel încât ele să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022, dar vă dau voie 

să faceți și alte precizări, domnul consilier Macovei.”    

Domnul consilier Macovei Liviu: „Da vă mulțumesc! Aș vrea să vă reamintesc 

în calitatea mea de președinte al comisiei de buget și administrație publică, nu am 

discutat acest lucru în comisie și am stabilit domnule primar împreună și cu ceilalți 

colegi că dacă sunt probleme în legătură cu bugetul pentru a nu mai ajunge în situația, 

cum am mai ajuns de fapt la începutul anului sau la jumatea anului de a avea ceva 

probleme cu anumite amendamente pe buget, toate aceste discuții care se fac în 

legătură cu taxe, cu buget, să se discute în comisia de administrație în care eu sunt 

președinte. Deci din punctul meu de vedere proiectul este ok, am discutat și ieri cu 

domnul primar, noi îl vom vota bineînțeles. Vă mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă mai sunt și alte 

discuții, vă rog, domnul primar.” 

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

permiteți, doamna președinte. În toată această perioadă de publicare pe site, nu au fost 

făcute observații de niciun cetățean, de nicio instituție care să...în cele 10 zile, minim 

10 zile prevăzute de lege pentru a putea să mai survină alte modificări. Cu atât mai 

mult așa cum ați precizat foarte bine și dumneavoastră nu sunt modificări majore, este 

doar o completare, o actualizare, cu rata inflației.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „2,6.” 

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

prevede codul fiscal, nicio altă prevedere în plus, nu se măresc, nu se micșorează 

impozitele și taxele locale, rămân aceleași cu simpla indexare conform ratei inflației. 

Mulțumesc.”   

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Asta pot și eu 

să…domnul consilier Gheoca.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Da, mulțumesc doamna președinte, o să 

mă abat un pic de la controversele juridice și o să...voiam doar să spun că apreciez că 

la redactarea acestui proiect de hotărâre privind taxele și impozitele pentru anul fiscal 

2022 s-a ținut cont de solicitarea mea inițială pentru reducerea cu 50% a taxei pentru 
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vizarea anuală a autorizației de funcționare la restaurante, baruri și alte activități și în 

continuare ea este redusă cu procentul de 50% bineînțeles majorat cu rata inflației de 

2,6%. Mulțumesc frumos!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă doriți să mai 

adresați alte întrebări doamnei șef de serviciu. Dacă nu, supun la vot acest proiect. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna secretar general, 4 abțineri, dacă am 

numărat bine și 17 voturi pentru.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Și 17 pentru.” 

Cu 17 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Stroie Mirela, Şelaru Aurel, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel și 4 „abțineri” din partea doamnelor și domnilor 

consilieri Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Marcu Livia Silvia, Zîrnă Cristian” 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 412 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar, doamna viceprimar, 

am și eu o întrebare pentru domnul primar dacă nu își aduce aminte domnul primar să 

ne spună totuși care este prețul de vânzare a celor șase hectare de teren de la Mopaf.” 

Domnul consilier Iorga Marius: „Sunteți penibili de acuma domnule.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, dar vă rog frumos, încă n-am aflat, 

vrem să vedem care este prețul.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să răspundem, să 

scutim capitolul diverse de alte…” 

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

trimit răspunsul în scris. Mulțumesc!”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Să ne clarifice, să ne spună și nouă cu ce 

preț s-a vândut acel teren în intravilanul municipiului Focșani, teren pe care l-a vândut 

Primăria municipiului Focșani.”  

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

rând nu este terenul...nu este teren de la Mopaf, unu la mână. Doi la mână, vă rog să o 

întrebați pe doamna juristă de la prefectură, Cristina Mihalcia, care a semnat procesul 

verbal de adjudecare a licitației la vremea respectivă și care vă consiliază prost din 

punct de vedere juridic și acum punându-vă tot felul de...”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Cine era primarul municipiului Focșani?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, vă rog, haideți 

să…” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Cine a aprobat acea procedură? 

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

aprobat-o eu.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu? Ba da.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul Victor, domnul Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu suntem în eroare domnul primar, 

răspundeți și spuneți, clarificați situația.” 
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Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Domnul Victor,  haideți domnule că vă 

dădeam bradul ăla...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnilor consilieri, 

avem secțiunea diverse, dacă doriți să vă certați...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Haideți să nu mai fiți penibili cu chestia 

asta. Vreau să vă întreb ce fel de interese oculte serviți dumneavoastră de nu ați vrut 

să votați ca acea clădire să o ia Primăria? Vă rog frumos spuneți...”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Interesele sunt ale dumneavoastră și ale 

PSD-ului.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Aoleu...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, da, da, spuneți dumneavoastră ce 

prejudiciu ...cât este metru pătrat de teren vândut în Focșani, în interiorul 

Focșaniului...”    

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Cine ți-a ordonat... hai că o iau altfel, cine 

ți-a ordonat ție să te împotrivești achiziționării Primăriei clădirii aceleia?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Mihăiță, Mihăiță, hai să vin cuviincioși, 

te rog frumos.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Hai fii corect. Primarul ți-a zis că a aflat 

după doi ani de zile de vânzarea aia, ție cine ți-a ordonat?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Probabil peste un an de zile o să...este 

primar al municipiului Focșani.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să trecem la 

proiectul 27. Vă rog frumos domnilor consilieri.” 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.208/2021 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Vă rog să faceți 

propuneri. Grupul consilierilor PSD.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Propunem pe domnul Mocanu Georgian. Auziți 

noi am primit telefon de la București, dumneavoastră văd că încă sunteți împărțiți aici 

la telefoane. ” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „De la cine ați primit domnul Nițu 

telefoane?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „De la dumneavoastră.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „De la cine ați primit telefon?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Auziți să vă duceți după domnul acela care a 

plecat.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Dumneavoastră nici telefon nu 

puteți primi că nu prea aveți telefon la dumneavoastră.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Omul muncește de aceea nu are, alții fără 

ocupație au telefoane șmechere.”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar, deci PNL USR îl 

propune pe domnul consilier Nicolae Răduță.” 
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Domnul consilier Iorga Marius: „Scuzați, mai există PNL USR? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Am o rugăminte, există un alt grup acuma, 

PSD – PNL propune pe cine domnul Mocanu , USR pe cine propuneți dumneavoastră?  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu haideți să lăsăm problemele locale în seama noastră.”  

Domnul consilier Iorga Marius: „PNL USR nu a mai auzit demult de...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „și să-si manifeste...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Mai avem și noi câteva neghine dar scăpăm 

de ele, dar ziceți dumneavoastră pe cine puneți.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Susțin propunerea 

consilierilor PNL.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu există așa ceva, e PSD - PNL.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Domnule Nedelcu aici nu sunteți la 

Teatru...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu vă mai băgați în seamă cu mine.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Domnule Nedelcu, Liviu Dragnea PSD.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 28...” 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri 

ai Consiliului de administrație la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Vă rog propuneri. Grupul 

consilierilor PSD.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Grupul consilierilor așa cum a spus domnul 

doctor și consilier Nedelcu, grupul consilierilor PSD-PNL care nu știți ce mai sunteți.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Domnule Nițu puneți-vă masca vă rugăm 

frumos.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Atâta știi să spui, propunem pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Trei, trei propuneri.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Pe domnul Zîrnă și pe domnul Gongu Emanuel 

că se duce des în piață, l-am văzut acolo.” 

Domnul consilier Iorga Marius: „Dar USR-ul nu are propuneri?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„La capitolul 4 există o comisie de selecție.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă aveți de făcut 

amendamente din câte știu.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Noi avem propuneri din partea primăriei, personalul de specialitate, dumneavoastră 

puteți să schimbați propunerile, să propuneți pe altcineva, e procedura de selecție 

pentru piață.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „La proiectul 28…” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Păi ridicasem mâna că voiam să 

fac...” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, dar a fost o 

întrerupere din partea consilierilor PSD.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Voiam să fac niște amendamente 

dacă îmi permiteți.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să faceți 

amendamentele.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Da, mulțumesc doamna președinte, 

în primul rând la art. 2 dacă ne uităm la hotărârea...imediat să o caut..la hotărârea 81 

din 2017 care prevede același lucru, aici art. 2, la art. 2 din prezenta hotărâre, din 

prezentul proiect de hotărâre vreau să le readuc aminte, în primul rând inițiatorului 

vreau să-i readuc aminte că mandatarea reprezentantului UAT municipiul Focșani în 

adunarea generală a acționarilor nu are ce să caute.  

Să nu uităm că administrația piețelor este subordonata Consiliului local, UAT 

este executivul prin primarul aici de față. Așadar, dacă îmi dați voie, vă rog, 

amendamentul meu va suna așa..și îl supunem la vot, da? Art. 2 va suna în felul 

următor: mandatarul consiliului local al municipiului Focșani în adunarea generală a 

acționarilor la S.C. Administrația Piețelor Focșani v-a proceda la numirea provizorie a 

unui administrator la S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. până la finalizarea 

procedurii de selecție a unui membru al consiliului de administrație al S.C. 

Administrația Piețelor Focșani S.A. în conformitate cu prevederile art. 64 alin. 3 și alin. 

5 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a interprinderilor publice cu 

modificările și completările ulterioare. Așadar art. 2 se modifică cu amendamentul pe 

care l-am citit un pic mai devreme, da? Deci cu...5 membri scuze, eu am citit... ” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Dumneavoastră ați citit tot articolul de acum 3 ani? Cuprindea o altă procedură, puteți 

să faceți...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Doamna secretar...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Vă rog, bine, faceți cum vreți.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Haideți că nu suntem copii de 

grădiniță. Vă rog frumos. Credeți-ne că mai cunoaștem și noi și mai citim. ” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Vreau să vă explic...eu vă cred că citiți dar...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Deci doamna secretar, 

dumneavoastră sunteți răspunzătoare cu legalitatea, da? Cu legalitatea. Spuneți-mi și 

mie ce caută reprezentantul UAT municipiul Focșani în AGA în vederea numirii a unui 

număr de cinci membri provizorii ai consiliului de administrație, vă rog.”   

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Cine este mandatarul, doamna viceprimar?  Cine este? Domnul Costea!” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Doamnă dragă, de ce se spune așa? 

Acum 4 ani se putea, acum nu se poate, sau ce vreți să spuneți?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Acum 4 ani Ordonanța...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vă deranjează amendamentul? Nu 

este conform legii? Spuneți-mi vă rog!” 
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Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Da, nu este.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „De ce?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Ați solicitat numirea unei persoane.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Am spus, am rectificat 5 dacă n-ați 

fost atentă pentru că într-adevăr așa este am citit de pe vechea hotărâre.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Și mandatarea provizorie nu se face până la numirea unui nou consiliu de 

administrație. Pe lege...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „..dar la Parking doamna secretar 

cum s-a putut, uimiți-mă.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„La Parking..eu vă uimesc dar n-ați vrea să vă căutați hotărârile?”  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Spuneți dumneavoastră, am votat 

acum ceva ședințe exact același lucru la Parking doamna secretar.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Eu aici nu am rolul .... de a vă spune ce spune legea.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vă rog!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă îmi dați voie vă 

solicit o pauză de 2 minute pentru lămuriri...este o confuzie de termeni și de articole, 

haideți să facem o pauză de câteva minute pentru lămuriri și...”   

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vreau doar să vorbească la microfon 

că nu o auzeam pe doamna secretar să ne poată lămuri.”  

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Vorbiți peste mine de aceea nu mă auziți.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vă rog!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Termenul pentru care pot fi propuși administratorii provizorii este de 4 luni, plus- 

maxim 2 luni.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Asta scrie în art. 2 la alin 1, da.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Ați citit până la numirea noului...”  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Doamna secretar...” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Doamna Dimitriu haideți că formulez eu 

dacă...haideți vă rog eu frumos..doamna secretar haideți să reformulez să vedem dacă 

este ok. La art. 2, alin. 1, în loc de mandatarea reprezentantului UAT municipiului 

Focșani, vă rog să punem mandatarea reprezentantului consiliului local  al 

municipiului Focșani în adunarea acționarilor și restul rămâne la fel. E ok. Atât vreau 

să facem, acest amendament, păi tocmai de asta, ca să nu se subînțeleagă facem lucrul 

acesta.”   

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Nu era tot aia.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Este o discuție pe care am avut-o înaintea 

acestei ședințe cu doamna secretar. Haideți vă rog frumos să luați în calcul.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este pentru acest 

amendament. Deci practic se modifică UAT cu CL, da, este simplu și la comisia de 

selecție renunțăm sau nu renunțăm, vă rog, haideți să facem un...”  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „...un alt amendament nu putem?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...ok, deci 

supunem...formulează domnule consilier Macovei.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Am spus, o să reformulez, art. 2, alin. 1 se 

schimbă din mandatarea reprezentantului UAT municipiului Focșani în mandatarea 

reprezentantului consiliului local în adunarea generală și așa mai departe. Acesta este 

amendamentul meu. Restul articolului aliniat rămâne la fel.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun supun la vot 

amendamentul formulat de domnul consilier Macovei. Cine este pentru? Cine se 

abține? Cine este împotrivă? 

Cu 18 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Stroie Mirela, Radu Nițu, și 3 „abțineri” din partea doamnelor și 

domnilor consilieri Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Şelaru Aurel,  

amendamentul a fost aprobat.” 

Supun la vot proiectul 28. Cine este pentru? 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Articolul 3 este cu vot secret, trebuie...”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri, da?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Ori mențineți propunerile noastre pentru comisia de selecție...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Păi înseamnă că trebuie 

eliminat articolul 3. Facem amendament? Eliminăm articolul cu comisia de selecție 

sau votăm comisia de selecție? Votăm comisia de selecție.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Și atunci tipărim buletine de vot, nu cu vot deschis, orice vot cu privire la persoană se 

face cu vot secret dacă legea nu prevede altfel, facem buletinele de vot cu aceste 

propuneri din proiectul de hotărâre.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Deci nu schimbăm 

propunerile.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Sunt colegele noastre de la resurse umane.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Rămân aceste propuneri 

din cadrul proiectului. Deci supun la vot proiectul 28.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Îmi cer scuze doamna președinte e 

cu vot secret, la finalul ședinței o să supunem la vot proiectul, da?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, ok. Proiectul 29...vă 

rog domnilor consilieri...”  

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Pentru proiectele de hotărâre...”  
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mai am două proiecte de 

pe ordinea suplimentară.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Da, până terminăm să tipărim buletinele de vot.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, da.” 

 

Se prezintă punctul 1 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.351/2020 

privind, desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani 

în Consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei”; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Vă rog propuneri. Grupul 

consilierilor PSD.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Așa și PNL ca să fim în consens cu 

dumneavoastră propunem pe domnul Ungureanu Daniel.”  

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Deci Partidul Național la Focșani ... cu PSD 

partidul care a distrus...”  

Domnul consilier Radu Nițu: „În ce partid mai sunteți?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri, n-am auzit 

propunerea domnule consilier Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Îl propunem pe domnul consilier Ungureanu 

Daniel.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Grupul consilierilor PNL 

USR?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „PNL USR o propune pe doamna 

viceprimar Tătaru Alexandra.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumesc.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Conform protocolului de guvernare la ora 

actuală nu mai sunteți PNL USR, sunteți într-o eroare domnule Victor.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Afilierile la nivel local 

domnule consilier rămân în vigoare.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Deci vă rugăm frumos să veniți lângă noi 

și să lăsați...știți cum va zis o colegă de-a voastră ciocul mic fetiță, da mă Victoraș 

...deci grupul PSD vorbește.” 

 

Se prezintă punctul 2 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.204/2021 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Colegiul Național ”Unirea” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Vă rog propuneri.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da, tot așa, grupul PSD - PNL, dacă nu v-ați 

învățat veniți să vă dăm noi niște lecții ...propunem pe doamna consilier Nedelcu 

Cristina.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „USR propune pe domnul 

consilier Bîrsan.” 
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Domnul consilier Dumitru Victor: „PNL - USR propune pe domnul consilier 

Bîrsan.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumesc domnule 

consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Macovei Liviu: „Deci clar e votul către PNL că și 

dumneavoastră ați spus PSD – PNL, doamna viceprimar a spus USR, domnul Victor a 

spus PNL, deci cu siguranță domnul Bîrsan este...”  

Domnul consilier Radu Nițu: „A ieșit o varză la voi.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Pentru comisia de numărare.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Comisia de numărare a 

voturilor, vă rog propuneri.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Șef de comisie domnul Costea, domnul 

consilier Zîrnă, acestea sunt propunerile noastre.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Noi nu v-am aprobat aceste propuneri deci 

șeful de comisie va fi Radu Nițu și următorii doi Viorel și cu Cristinel.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine sunt Viorel și 

Cristinel?” 

 Supunem la vot comisia de numărare a voturilor. ” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Vedeţi că sunteţi vicelider de grup, nu 

sunteţi lider.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Luăm o pauză până la...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Nu, nu vreţi să trecem şi la celălalt vot ?” 

          Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă : „ Votați-

le pe toate până la capăt. ” 

          Domnul consilier Corneliu Gheoca:  „Ce comisii supunem noi la vot? 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot comisia de 

numărare a voturilor. ” 

          Domnul consilier Victor Dumitru „Care ? Compusă din cine ?” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Compusă din ...deci până 

la urmă grupul consilierilor PSD, vă rog să fiți serios domnule consilier Nedelcu și să 

faceți propunerile astfel încât toată lumea să înțeleagă ce propunere ați făcut. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Deci...domnul Radu Nițu.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Radu Nițu. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Domnul Cristinel Zîrnă și domnul Victor 

Dumitru...Cristinel. Am închis discuția.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot propunerile 

făcute de domnul consilier Nedelcu Mihai. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine 

se abține? ” 

          Cu 9 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel și 11 abțineri a 

doamnelor și domnilor cosilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 
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Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia 

Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. ” 

          Domnul consilier Corneliu Gheoca:  „Domnul Nedelcu! Domnul Victor a 

propus două persoane ; domnul Costea și domnul Zîrnă.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Da mă, dar nu s-a sfătuit cu colegii de 

coaliție. Despre asta e vorba, nu s-a sfătuit. ”  

          Domnul consilier Corneliu Gheoca:  „Colegii de coaliție să mai propună un 

membru în comisie, haideți ca să nu mai... a zis domnul Nițu.” 

          Domnul consilier Liviu George Macovei: „Mai propuneți un membru. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „N-am spus eu? Nu am propus eu mai 

devreme? ” 

          Domnul consilier Radu Nițu:  „Haideți că propun eu, da?” 

          Domnul consilier Corneliu Gheoca:  „Nu mai propuneți domnule nimic. ” 

          Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Domnul 

consilier! Domnul consilier Nedelcu! ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Uite îl punem și pe domnul Ungureanu, să 

fie doi cu doi.” 

          Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă :„Domnul 

consilier Nedelcu lăsaţi-i întâi să hotărască care mai rămân la PNL de la ei și care nu 

se duc la Forța Dreptei și pe urmă facem alianţă, nu acum, că acum nu avem cu cine să 

facem alianţă.”     

         Domnul consilier Corneliu Gheoca:  „Compusă din domnul Costea, domnul 

Zîrnă și domnul Nițu, haideți. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propunerile au fost  

domnul Costea, domnul Zîrnă și domnul Nițu. Supun la vot aceste propuneri pentru 

comisia de numărare a voturilor, vă rog domnilor consilieri să fim mai serioși și să nu 

ajugem acasă la doisprezece noaptea. Vă rog, cine este pentru? ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Pentru că înțelepții cedează întotdeauna, 

suntem alături de dumneavoastră.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este împotrivă? Cine 

se abține? ” 

          Cu 21 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel comisia de numărare a voturilor a fost aprobată. 

          Propun aparatului tehnic să…. 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Colegii mei vor scrie buletinele de vot, v-aș ruga să mergeţi în continuare, pentru că 

o să dureze un pic, da?”    
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         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, mergem în continuare 

și o să facem pauza atunci. Bine!” 

         Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternității – cale 

acces, CAD 56587, Cartier Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Alexe Vasilica;  Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții. Dacă 

nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 

cineva? ” 

         Cu 21 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 29 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 413 

 

         Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani strada Panduri nr. 88-90, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Amaricai Ana-Maria Mihaela;                                                       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul 30. Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? Se abține cineva? ” 

         Cu 21 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 30 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 414 

 Domnii consilieri locali Gheoca Dumitru și Nedelcu Mihai au ieșit din sală. 

 

          Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății, nr. 1, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Balaban Ecaterina;  Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este pentru? Cine se 

abţine? Este cineva  împotrivă?  

         Cu 19 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, 
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Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 31 a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 415 

 

         Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan curți 

construcții T23, P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Barbălată Claudia Lăcrămioara; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă  
         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este pentru?  

         Cu 19 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Macovei Liviu 

George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 32 a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 416 

 Domnul consilier Victor Dumitru și doamna consilier Alina Drumea au ieșit din 

sală. 

 

         Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan curți 

construcții T23, P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Barbălată Sorin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  
         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este pentru? Câţi mai 

suntem doamna secretar? ” 

         Cu 17 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru 

Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 33 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 417 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Doamna preşedinte, o mică pauză 

cred că nu ar strica că aşa decât să ....suntem de la ora două aici şi probabil că... ” 

         Domnul consilier Radu Nițu:  „Terminăm în cinci minute, haideţi!” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi cinci minute, vă 

rog să nu mai părăsiţi sala, să putem să avem un control.” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Ok, atunci dacă treceţi la 

următorul...pardon, scuzaţi-mă, citiţi-l şi după aceea vreau să mă  înscriu la cuvânt, 

asta voiam dar deja aţi trecut de proiect. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul, am ajuns la 

proiectul 34. La care proiect? Acum suntem la…nu, doamna viceprimar voia să spună 

ceva. Ok, proiectul 34.” 

 Domnul consilier Ionel Costea a ieșit din sală. 
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         Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Mieilor, nr. 3, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Chiriță Stan;                                                    

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  
        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Cine este pentru? Doriţi 

discuţii? Bine, mă scuzaţi, vă rog! ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Discuţii, nu, nu am nimic cu 

proiectul o să votez în continuare în schimb aş vrea să informez colegii consilieri locali 

şi domnul primar probabil că a terminat programul şi a plecat pentru că este direct 

răspunzător, voiam să aduc la cunoştinţa focşănenilor faptul că aceste multe proiecte 

ţin de cel mai mare serviciu din cadrul Primăriei Focşani, este vorba de Serviciul Taxe 

şi Impozite şi chiar dacă nu am atribuţii nu înseamnă că nu ştiu ce se întâmplă în 

Primărie sau care sunt doleanţele angajaţilor din Primăria Focşani, care se reflectă în 

serviciile pe care le aduc către focşăneni. Ei bine vreau să vă spun aşa, Serviciul Taxe 

şi impozite în primul rând că nu mai are oameni...ba are pentru că sunt aceste...aţi citit, 

aţi citit mapa? 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Domnule Nistoroiu vă rugăm frumos.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Aţi citit mapa? Da? Aceste 

proiecte sunt aduse pe ordinea de zi de către Serviciul Taxe şi Impozite.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Vă rog să continuaţi şedinţa. Vă 

rugăm să continuaţi şedinţa.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Domnule Nistoroiu v-aţi trezit? Vă rugăm 

frumos, haideţi să continuăm şedinţa.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi, vă rog frumos să 

nu ne mai certăm. Ideea de bază era că oamenii sunt... .” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Deci, vorbiţi frumos, cred că nu 

v-ar face rău dacă vorbiţi frumos şi cred că nu vă face cinste cum vorbiţi acum.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi că este foarte 

mult de muncă... .” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Doamna preşedinte continuaţi 

şedinţa, când vrea să vorbească vorbeşte în birou la dânsa.”  

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Da, vorbesc pentru că trebuie să 

vorbesc da? Pentru că ştiu ce vorbesc, nu ca dumneavoastră.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu : „Vă rog să continuaţi şedinţa.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „O să continuie şedinţa dupa ce 

termin ce am de spus pentru că m-am înscris la cuvânt, domnule consilier.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu : „Vă rog să continuaţi şedinţa, da? Vă 

rog să continuaţi, da?” 

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Puteţi ieşi afară dumneavoastră 

dacă nu mai puteţi sta. Vă rog! ” 
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          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 34. 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Câţi consilieri mai sunt doamna 

secretar? 16 consilieri au votat „pentru” . 

         Cu 16 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 34 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

418 

 Doamna consilier Nedelcu Cristina a ieșit din sală. 

 

         Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani strada Trandafirilor, nr. 

6, înregistrat în evidența fiscală pe numele Diaconescu Ilie; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot…  Discuţii?” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Daţi-mi voie evident, dacă... o să 

continui la fiecare proiect dacă nu vreţi să termin odată nu-i nicio problemă, trebuie să 

mă ascultaţi. Este în felul următor, acest serviciu de taxe şi impozite nu mai are ... 

domnule Niţu înscrieţi-vă la cuvânt. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi să restrângem 

ideea, avem şi secţiunea Diverse, desigur. ” 

          Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Doamna viceprimar Tătaru, cum 

răspundeţi de Taxe şi Impozite, ar fi cazul să vorbiţi dumneavoastră, nu cineva care nu 

are nici măcar în atribuţie. ” 

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Cred că, domnule viceprimar fost, 

Iorga cred că ar trebui să vorbiţi în cunoştinţă de cauză şi aşa că daţi-mi voie să 

vorbesc.” 

          Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Consider că Serviciul Taxe şi 

Impozite este deja prea populat. ”       

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Serviciul Taxe şi Impozite are 

insuficienţi oameni care să vină în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor pentru că mai nou 

primarul nu are habar că arhiva trebuie manageriată de arhivari şi a trimis echipe de 

către trei oameni care se rotesc tot timpul, zi de zi la această arhivă, deci fac şi muncă 

de arhivari. ” 

          Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Spuneţi adevărul că vreţi să daţi tot 

în primar, nu că nu ar fi manageriat. ” 

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Dacă îmi daţi voie, nu, asta este 

proasta manageriere a primarului, scuzaţi-mă a primăriei în esenţă şi a tuturor 

serviciilor. Doi, mai mult decât atât, primarul probabil că nu ştie că aceşti oameni nu 

pot fi eficienţi din cauza faptului că toate echipamentele sunt depăşite de vreme şi sunt 
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unul din exemple, plătind aceste taxe la ghişeul Primăriei municipiului Focşani, da? 

Persoana de la ghişeu, persoana de la ghişeu nu a putut… ” 

          Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Cu tot respectul aberaţi, nu-i o 

problemă care ne interesează pe noi consilierii. ” 

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Domnul consilier, domnul 

consilier vă interesează? Plătiţi taxe şi impozite aici? Vă plătiţi? ” 

          Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Plătesc. ” 

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Da, bun, atunci ascultaţi până la 

capăt că sunteţi direct interesat. ” 

          Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Nu are absolut nicio legătură, e o 

problemă de ordine interioară.... e problema primarului cum îşi gestionează serviciile, 

nu a noastră sau a dumneavoastră. ” 

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Sau un cetăţean ...plăteşti taxa, 

plăteşti taxa, dacă-mi daţi voie...şi dumneavoastră aţi primit ordin? Stând să plăteşti 

taxa pierzi foarte mult timp, iar persoana de la ghişeu, angajată....îmi daţi voie să 

vorbesc? Aveţi măcar minimul de bun simţ, aveţi minimul de bun simţ? ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog frumos, am eu 

răspuns la toate întrebările. ” 

          Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Colegul dumneavoastră din 

spate...nu, v-a apelat colegul dumneavoastră din spate. ” 

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Da, staţi liniştit. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Vă rog frumos să încetaţi cu aceste discuţii 

să continuăm procesul votului, vă rog frumos. Doamna preşedintă daţi drumul la 

procesul votului, vă rog insistent. ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Numai puţin, cetăţeanul pierde 

foarte mult timp la ghişeu, iar angajatul nu-şi poate face treaba pentru că trebuie să 

scoată din priză imprimanta, s-o introducă în priză, să dea un pumn la calculator şi tot 

aşa. Ştiaţi lucrurile acestea? Şi culmea nu-ţi scoate documentul în original, îţi scoate 

duplicat. Ştiaţi domnule consilier lucrurile acestea? Ştiaţi? Nu ştiaţi, da? Aşadar 

domnul primar habar nu are ce se întâmplă în propria ogradă, mai mult penalul din 

Primăria municipiului Focşani în loc să-şi vadă de treabă, acolo unde este…stă toată 

ziua la Serviciul de taxe şi impozite, da?” 

        Domnul consilier Radu Nițu:  „Vi se apropie sfârşitul!” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră?” 

        Domnul consilier Radu Nițu:  „Eu am pensie mai mare dacă vreau să ies, dar nu 

vreau să ies.” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog frumos să vă 

abţineţi pentru că avem o mulţime de probleme şi lungim şedinţa degeaba, haideţi vă 

rog. Vă rog să sintetizaţi.” 

           Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Proiectul 35 de pe ordinea de zi. ” 
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        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Vreau să vă spun, persoana care a 

fost mutată doar pentru faptul că a umblat în sistemul public al taxelor şi impozitelor 

din municipiul Focşani şi este mutat la patrimoniu, stă toată ziua la taxe şi impozite, 

umblând în acelaşi program. Dumneavoastră credeţi că n-ar interesa focşănenii lucrul 

acesta? O persoană care s-a şters de la rol ca să beneficieze de locuinţă ANL, cum să 

rămână aşa? Este conform legii, este conform legii, nu?” 

        Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Părerea mea, părerea mea este că ar 

trebui să luaţi legătura cu domnul primar şi să discutaţi problemele acestea în interiorul 

instituţiei. E vorba de o gestiune internă a acestor probleme 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier, domnule 

consilier acest aspect este legat de taxe şi impozite dacă vă interesează, pe focşăneni 

sigur îi interesează. Mulţumesc! ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, la serviciul taxe şi 

impozite au fost semnalate diverse probleme, aceste probleme sunt în curs de 

rezolvare, iar în ceea ce priveşte acea persoană, pe care dumneaei o acuză că ar lucra 

la taxe şi impozite...continuăm imediat, ar trebui să fie apanajul domnului primar şi ar 

trebui să rezolve urgent această problemă, dacă ea există, da? Haideţi să continuăm de 

votat proiectele. ” 

        Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „ Auziţi, sunt deja rezolvate. ” 

           Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Proiectul 35 de pe ordinea de zi. ” 

        Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Eu am încredere, nu ştiu de ce, vă 

spun sincer...ne cunoaştem de mult timp, acum chiar nu fac mişto, facem abstracţie că 

acum suntem colegi cu cei de la PNL, nu suntem colegi cu dumneavoastră, dar eu am 

încredere, am încredere mare că dumneavoastră gestionaţi foarte bine acest serviciu, 

nu ştiu vă spun sincer şi am vorbit, am vorbit cu... ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier, nu eşti coleg cu 

cei de la PNL, decât de Consiliul Local, dumneavoastră vedeţi-vă de ograda 

dumneavoastră, nu sunteţi în măsură să vorbiţi de coaliţia PNL USR dumneavoastră , 

vedeţi-vă de ogradă, vorbiţi-vă de ograda dumneavoastră. ” 

        Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „E oficial, la nivel naţional, nu 

există... Ce vreau să vă spun, ca şi cetăţean al acestui municipiu am venit în ultimul 

timp destul de des la primărie pentru că am vândut un imobil, am plătit nişte taxe, am 

plătit şi o amendă. ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Pe uşa din dos aţi plătit? Pe uşa din 

dos aţi plătit dumneavoastră? Vi s-a rezolvat repede treaba, nu? ” 

        Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Nu, nu, nu, pe uşa din faţă, nu m-a 

ajutat nimeni. ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Ei să ştiţi că cetăţenii stau la rând, 

stau la rând ore în şir, uneori stau la un ghişeu ca să aştepte să se rezolve. Intraţi în 

primărie şi vedeţi... ” 
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        Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Vă rog, vă rog, stau la rând cei care 

nu sunt vaccinaţi, cei care nu sunt vaccinaţi. Eu nu am intrat în primărie... ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, o să rămânem fără 

cvorum. Vă spun eu principala problemă...Vă rog, vă rog să încetaţi. Eu nu vreau să vă 

dau afară din şedinţă. ” 

        Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Vă spun sincer, păi staţi că mă acuză 

de nişte lucruri care...vă rog să...uitaţi...o spun public să luaţi înregistrările camerelor, 

vă spun exact cele trei zile în care am fost şi ora şi observaţi ce am făcut, am luat bon 

şi la ce ghişeu am stat, deci nu am intrat prin spate şi nu am făcut asemenea chestii . ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Eu am primit astăzi 

o....vreau să vă aduc o veste foarte bună, am primit astăzi un telefon prin care mi s-a 

adus la cunoştinţă că  va începe procedura de digitalizare a arhivei UAT Focşani şi este 

în curs de achiziţie operatorul care va face acest proces şi în maxim patru luni de zile 

va începe. ” 

        Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Felicitări! Bravo! Felicitări! ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Este meritul mai multor 

oameni, haideţi să continuăm, ştiu sunt foarte multe probleme dar eu sunt convinsă că 

împreună le vom putea rezolva până la finalul acestui mandat şi cu siguranţă le 

vom...vă rog. ” 

        Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Cred că era mai corect ca doamna 

viceprimar Dimitriu să meargă....domnişoara să meargă la domnul primar să ceară şi 

ea câteva atribuţii şi cred că.... ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi să continuăm. ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Doamna viceprimar, cred că 

domnii consilieri de la PSD sunt foarte obosiţi şi vă cer imperios să facem o pauză de 

zece minute.... pentru că foarte multă lume a plecat din sală.” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Insist să votăm aceste 

proiecte că există posibilitatea să rămânem fără cvorum, vă rog frumos şi o să avem o 

pauză apoi la procedura de vot. ” 

        Domnul consilier Liviu George Macovei: „O precizare, o mică precizare. Ştiu 

că mandatul trecut la şedinţele Consiliului Local nu a fost rubrica Diverse, să ştiţi că 

avem rubrica Diverse şi dacă doriţi să vă…vă rog frumos...nu şi domnul Iorga şi  

doamnei Ana-Maria Dimitriu, vă rog să vă exprimaţi toate doleanţele în rubrica 

Diverse. Doamna preşedinte vă rog şi insist la acest lucru pentru că mai sunt şi alte 

lucruri de făcut şi este destul de târziu, vă rog. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi să votăm proiectul 

35. Supun la vot proiectul 35. Cine este pentru? Doamna secretar general, vă rog! Cine 

este împotrivă? ” 

        Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 



71 
 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul nr. 35 a fost aprobat devenind hotărârea nr .419 

 

         Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-

6, înregistrat în evidența fiscală a societății Exclusive Pro Estate SRL.;      

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii. Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul 36. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?         

         Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul nr. 36 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 420 

 

        Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Nicolae Titulescu 

nr. 6A, înregistrat în evidența fiscală pe numele FARM IMPEX S.R.L.;                                                                   

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii. Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?         

         Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul nr. 37 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 421 

 

       Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternității – CAD 

56587 T1 P9 Cale acces, înregistrat în evidența fiscală pe numele Nacu Andra 

Georgiana; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii. Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul 38. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?  

         Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul nr. 38 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 422 
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        Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada 

Alexandru Golescu nr. 56, jud. Vrancea,  înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Neneci Ileana Mihaela; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „  Dacă sunt discuţii. Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?       

       Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul nr. 39 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 423 

 

        Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternității – CAD 

56593, T1, P9, CAD 56587, Cartier Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Pleșa Mihai; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii. Dacă 

nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?  

         Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul nr. 40 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 424 

 

          Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternității – CAD 

56593, T1, P9, CAD 56587, Cartier Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Pleșa Paula; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii. Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Domnilor Iorga şi 

Ungureanu, pentru?   

         Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul nr. 41 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 425 

 

         Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol 

CAD 62217 CAD 62226, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ploșniță 

Mateciuc Emil; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii. Dacă 

nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru?  

          Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul nr. 42 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 426 

 

       Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol 

CAD 62217 CAD 62226, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ploșniță 

Mateciuc Maria; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii. Dacă 

nu sunt, supun la vot proiectul 43. Cine este pentru?     

         Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul 43 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 427 

 

       Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, DN 23 teren intravilan 

agricol T 57, P 257 CAD 10099/1N, CAD 10100N, CAD 10098N, CAD 10099/3N, 

județul Vrancea, înregistrat în evidența fiscală a societății SALF S.A.; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

      Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Vă rog, domnule 

Gongu! Domnule consilier Gongu, dădeam citire proiectului 44. Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?     

        Cu 15 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, 

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel ” proiectul 44 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 428 

 

        Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol 

CAD 62216 CAD 62225, înregistrat în evidența fiscală pe numele Țandără 

Olimpia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Dacă sunt discuţii. Vă 

rog domnule Niţu! Supun la vot proiectul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine 

cineva? Domnule consilier Gheoca votaţi şi dumneavoastră ?  

        Cu 16 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, 
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Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, 

Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 45 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 429 

 

       Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol 

CAD 62216 CAD 62225, înregistrat în evidența fiscală pe numele Țandără 

Valentin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii. Dacă 

nu sunt supun la vot acest proiect. Cine este pentru?  

        Cu 16 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia 

Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Şelaru 

Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” proiectul nr. 46 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 430 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am votat, da am votat şi 

proiectele suplimentere, acum ar trebui să urmeze procedura de vot dar dacă nu avem 

buletine putem să-i dam citire secţiunii a II-a, secţiunea a II-a şi diverse şi apoi să 

urmăm procedura de vot, da? Mulţumesc! 

         Dăm citire adreselor de la secţiunea a II-a.  

         La secţiunea a II-a punctul 1 vă dau citire adresei Direcției de Asistență Socială 

Focșani nr. 12017/08.11.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

109781/08.11.2021 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de 

persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna octombrie 2021; 

         Dacă aţi citit pe email această adresă şi aveţi nelămuriri. Nu, e ok. 

         La punctul 2 este vorba despre Memoriul înregistrat la Primăria municipiului 

Focșani sub nr. 111647/11.11.2021 privind modalitatea de soluționare amiabilă a 

litigiului legat de procedura de vânzare directă către AMM MED STSR a spațiului cu 

destinație de cabinet medical din str. Bucegi nr. 28 în temeiul OUG 124/1998 prin 

hotărâre de consiliu local. 

        Aici am discutat în comisii dacă aveţi alte completări de făcut, dacă... vă rog 

domnule Şelaru. ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Eu am prins doar o parte din discuţiile din 

comisiii şi voiam să dezvoltaţi un pic. Da, mulţumesc! ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Este vorba despre un 

litigiu care a vut loc, avem aici o copie după acest memoriu, doamna secretar general 

vă rog să sintetizaţi dumneavoastră pe scurt memoriul. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Aţi primit şi înainte de şedinţă şi o informare de la serviciul juridic, prin care vi se 

comunică?” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Înainte de şedinţă...când anume? ” 
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         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Probabil la 11.45. ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Vă daţi seama că noi şi lucrăm astăzi nu 

putem să stăm să citim toate documentele înainte de momentul respectiv. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„....  v-am adus la cunoştinţă doar punctul nostru de vedere pe scurt şi anume faptul 

că.... ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „De asta, eu am prins o parte din şedinţa 

comisiei şi voiam să-mi spuneţi cum stau lucrurile. Mulţumesc, doamna secretar! ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„.... instanţei există un litigiu. ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „La microfon. ”  

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„La microfon. Ce vreţi? Ce vă doriţi? Eu nu pot să răcnesc, vorbesc la microfon...dacă 

mă ascultaţi... ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Dumneavoastră vorbiţi la microfon şi nu se 

aude doamna secretar, despre asta vorbesc eu. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Îmi pare rău că nu auziţi. ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Am o problemă cu orl-ul, nu? Să înţeleg, sau 

ce? ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Se vede că nu auziţi. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să adoptaţi o 

atitudine civilizată. ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Eu v-am rugat să vorbiţi la microfon, să aud 

despre ce este vorba. Dacă dumneavoastră vorbiţi doar pentru dumneavoastră este altă 

problemă. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnule Şelaru eu vorbesc suficient de tare, mi se pare politicos faţă de 

dumneavoastră să nu răcnesc. ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Eu v-am rugat să vorbiţi la microfon, altceva 

nu v-am rugat. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„La acelaşi microfon vorbeam doar că vorbeam cu un ton normal, acum vreţi să vă 

explic sau... ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Adică ce înseamnă ton normal doamna 

secretar?  ”  

        Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Poftim? ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Ce înseamnă ton normal? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Şelaru.” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Eu v-am rugat să vorbiţi la microfon. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Şelaru. Haideţi să adoptăm un dialog civilizat.” 
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         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „N-am înţeles. ”       

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Haideţi, domnule Şelaru să vă corectaţi tonul pentru că la acest moment mi-aţi cerut 

un punct de vedere, vreţi să vi-l dau sau ne oprim? ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Vreau să vorbiţi la microfon, ce v-am rugat 

în plus ? ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Aurel am o rugăminte, te rog să te relaxezi, 

da ?” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Nu, eu am întrebat şi aştept un punct de 

vedere din partea secretarului municipiului Focşani? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am pus eu întrebarea 

aceasta. Domnule consilier am rugat-o pe doamna secretar general pe scurt să 

sintetizeze acest memoriu până ajungeţi dumneavoastră acasă să deschideţi căsuţa de 

email şi aveţi acest memoriu trimis pe email, ne sintetizează doamna secretar general. 

Este vorba despre o vânzare unui cabinet medical către doctorul care a dat în judecată 

primăria, cu privire la un preţ pe care l-a stabilit evaluatorul la vremea respectivă. A 

fost un litigiu care s-a concretizat printr-o decizie de instanţă şi primăria trebuie să ia... 

vă rog doamna Dimitriu, dacă... ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Şi este greu să se vorbească în felul ăsta sau 

n-am înţeles? Sau ne este lene să vorbim? ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc doamna preşedinte, 

voiam domnului consilier să-i spun că şi eu am cerut un punct de vedere, de exemplu 

la acest memoriu care a fost depus de către avocatul domnului doctor, am cerut la 

departamentul, la serviciul juridic şi nici până astăzi nu mi s-a dat un punct de vedere, 

e adevărat ne-a răspuns verbal aici doamna şef serviciu la un moment dat, dar mă rog 

cam atât pot  să spun. ”  

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Eu am cerut o sinteză aşa cum am spus de la 

început la microfon,nu am cerut nimic în plus, dacă vi se pare că este greu să avem o 

sinteză şi o discuţie la microfon. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Colegii mei au făcut o informare... ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Aurel nu toată lumea trebuie să ţipe ca tine, 

te rog frumos încetează cu discuţia asta sterilă.” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Dar nu am încetat? ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Dar te rog frumos să încetezi cu discuţia 

asta sterilă. ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Este punctul meu de vedere şi nu trebuie... ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „E punctul tău, abţine-te dacă e punctul tău 

de vedere ca să răcnească lumea la microfon că aşa vrei tu, că nu auzi. Te rog frumos 

să te abţii de la chestiile astea. ” 

         Domnul consilier Aurel Șelaru:  „Ce înseamnă chestiile astea, am o problemă? 

Sunt surd sau ce? N-am înţeles. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Dar nu ţipă, aşa e timbrul. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să trecem peste. 

Aveţi aceste memorii în adresele de email, haideţi să trecem totuşi la secţiunea Diverse, 

dacă aveţi multe de discutat şi mai discutăm câteva probleme punctuale eventual care 
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ţin de focşăneni, de comunitate, da? Doriţi să facem acest lucru? Deci, este...la Diverse, 

trecem la Diverse, v-am lămurit domnule Nedelcu? cu proiectele... ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „N-am înţeles. Cu proiectul ăsta ce facem 

acum? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Acesta nu e un proiect, e 

la sectiunea a II-a, la sectiunea a II-a este, am citit. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „De discuţie...haideţi să discutăm la Diverse 

ca să nu mai avem discuţii de genul ăsta. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Aşteptăm să vină 

buletinele de vot pe care trebuie să le semnez ca să putem începe procedura de vot, 

dacă nu aveţi nimic la diverse...aveţi. Avem pe domnul consilier Bîrsan care propune 

ceva la diverse apoi luăm o mică pauză. ” 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulţumesc doamna viceprimar, repede 

vreau să supun analizei două chestiuni. Doamna secretar bănuiesc că, cu această, că e 

veche această problemă cu acel doctor, la Policlinica 2, dacă au câştigat în instanţă sau 

credeţi că are sau nu are dreptate, puneţi în discuţia Consiliului Local printr-o hotărâre,  

printr-un proiect de hotărâre şi atunci vom discuta în speţă, în detaliu ce se află acolo. 

Acest lucru este primul punct, al doilea punct, pe diverse căi mi-au parvenit nişte 

informaţii, stimaţi colegi, referitor la acea şcoală comercială, la punctul 14 de pe 

ordinea de zi, care l-am avut în dezbatere, în care acea persoană spune că dacă îşi 

primeşte banii în 2-3 zile renunţă la acea clădire. Mi-am ciulit urechile şi eu propun, 

dacă domnul primar nu este aici sau să ajungă la cunoştinţa dânsului, eu propun, cine 

doreşte să doneze bani, că presupun că primăria nu are în 3 zile, 2-3 zile aceşti bani şi 

legal n-ai cum să-i iei, să-i dai. Eu propun un fond de donaţii, pe care eu personal vă 

declar aici că vin cu 10.000 de euro, donez pentru acestă clădire şi acest teren. Vă rog 

promovaţi lucrul acesta şi sunt convins că sunt persoane care sunt doritoare şi ar dori 

ca această clădire, acest teren să revină în patrimoniul Focşaniului, deci revin cu 

donaţia de 10.000 de euro.” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Domnul Bîrsan, este lăudabil ceea ce vreţi 

să faceţi dumneavoastră dar nu-i timp, adică în trei zile nu-i... ” 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar nu-i sumă mare, e vorba de 270.000 de 

euro, omul dacă îşi primeşte banii înapoi...nu, eu nu am participat la vot...nu m-am 

abţinut, eu am vrut.....ce am vrut am spus. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Am găsit o variantă domnul Bîrsan ” 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: „E o variantă ca litigiul ăsta să se termine 

repede şi toată lumea să fie mulţumită şi Focşaniul să câştige. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Dar noi am fost asiguraţi că dacă votam 

proiectul acesta primăria plătea imediat suma de bani. ” 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu, în trei zile nu putea, nu are cum. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu:  „Oricum în trei zile... ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Nu s-a votat, nu a răspuns domnul 

primar la asta, să nu uitaţi, la întrebarea asta nu a răspuns.” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, nu, chiar aşa, întrebaţi-l pe domnul 

Macovei. Puneţi-vă de acord cu domnul Macovei să vedeţi că aşa este. ” 

         Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Deci , nu mai dezinformaţi. ” 
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         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Puneţi-vă de acord cu domnul Macovei să 

vedeţi că aşa este. ” 

         Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Salut şi eu ideea dumneavoastră 

numai că în trei zile este imposibil să strângi suma asta de bani, doar din donaţii...” 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu mâine îi aduc la prima oră. ” 

         Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „ ..dar pot să vin să-i iau în seara 

asta nu-i nicio problemă. ” 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: „Problema e că sunt convins că vor fi şi alte 

donaţii, sunt convins, e o sumă mică, 270.000 de euro pentru câţiva oameni, e o sumă 

mică. ” 

         Domnul consilier Liviu George Macovei: „Am să intervin şi eu puţin dacă... ” 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: „Părerile sunt împărţite că de aceea...domnul 

coleg, de aceea este democraţie, ficare cu părerea lui, s-a votat, fiecare şi-a susţinut 

punctul de vedere şi cam aşa stau lucrurile. ” 

         Domnul consilier Liviu George Macovei: „Am să intervin şi eu dacă...domnul 

Gongu, vreau să intervin şi eu dacă domnul Nedelcu... am avut o discuţie în legătură 

cu acest proiect şi la comisii şi mai devreme şi am... eu personal am rugat să se vină cu 

un amendament şi anume, să scoată articolul 2 şi articolul 3, în legătură cu reevaluarea 

acestui proiect, deci acestui imobil, acest lucru făcându-se după ce noi l-am fi aprobat, 

adică aş fi renunţat la articolul 3 şi articolul 4, aş fi lăsat doar articolul 1 şi am precizat 

ieri că l-aş fi votat dacă primăria municipiului Focşani venea şi cu argumentarea de 

unde să luăm, deci aceşti bani din buget exprimându-mi speranţa că aceştia se vor găsi 

în bugetul municipiului Focşani până la final de an. Am văzut că aceste amendamente 

nu au fost făcute, am văzut că este...în legătură cu asta nu. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Da, s-a făcut amendament.” 

         Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da? Şi bineînţeles că au fost mai 

multe, nu-i vorba de teamă, au fost mai multe discuţii şi din acest motiv nu am 

participat pentru că eu încă nu m-am edificat foarte exact despre ce este vorba la acest 

proiect şi cred că ar fi trebuit să-l aprofundăm mai amănunţit. 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi hai să ne punem de acord acum, să 

reluăm votul. ” 

         Domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă reamintesc, apropo de reluare 

de vot că nu se poate relua. Doamna secretar....doamna secretar vă rog să mă susţineţi.” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ei nu, l-aţi mai reluat şi în alte condiţii pe 

al vostru. L-au reluat şi în alte condiţii, hai să fim serioşi. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Da, dar nu putem să reluăm votul, până nu facem o altă şedinţă. ” 

         Domnul consilier Liviu George Macovei: „Nu putem să reluăm din păcate. ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Putem să facem mâine o şedinţă 

extraordinară pe treaba asta? ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„De îndată da, cu un proiect de îndată.” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Haideţi să facem mâine o şedinţă de îndată. 

Ba se poate. Că nu vrei tu, de aia, că normal, ţi-ai luat caşcavalul, normal că... ” 
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         Domnul consilier Liviu George Macovei: „Eu zic, că până la final de an 

lucrurile se vor lămuri, mă refer şi la contestaţia care este depusă la Tribunalul 

Focşani.” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mai sunt discuţii, vă rog? 

Atunci haideţi să luăm o pauză până sunt gata buletinele şi să începem procedura de 

vot după ce termin de semnat aceste buletine. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Să fiţi atenţi, să fiţi atenţi, 

comisia de numărare a voturilor va avea un tabel. Vă rog să fiţi atenţi, în ordinea 

alfabetică mergeţi să votaţi. ” 

 

PROCEDURĂ DE VOTARE 

 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Procedura de vot s-a 

încheiat. Rog preşedintele comisiei pentru numărarea voturilor să ne expună rezultatul. 

        La proiectul 27 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.208/2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” Focșani. Vă rog domnule preşedinte de comisie, procesul verbal.. 

         Domnul consilier Zîrnă Cristian „Vă daţi voi cu capul de grindă, staţi liniştiti 

acolo. Deci, doamna preşedintă, în urma rezultatului la Mihail Kogălniceanu s-au 

tipărit un număr de 21 de buletine de vot, s-au repartizat un număr de 21 de buletine 

de vot, rezultatul votului este următorul: 

        Domnul Mocanu Georgian Cristinel 9 voturi pentru, 11 împotrivă şi unul nul. 

        Domnul Răduţă Nicolae 11 pentru, 9 împotrivă şi unul nul.” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 27. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva? Vă rog doamna secretar 

general, rezultatul votului. 

       Cu 11 voturi pentru, nu? 10? ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „11, că şi domnul Niţu a votat 

pentru, nu? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu am numărat voturile, 

deci nu reiau votul. Îl întreb pe domnul Bîrsan cum votează la proiectul 27, la Mihail 

Kogălniceanu pentru că nu şi-a exercitat dreptul de vot. Pentru(votul domnului Bîrsan). 

        Deci, avem 11 voturi pentru şi 9 abţineri, a votat şi domnul Răduţă. ” 

         Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Nedelcu, dacă domnul primar m-a 

scos afară să-mi spună ceva, eu nu suspectez că m-a scos ca să nu... ” 

        Cu 12 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu şi 7 abţineri din partea doamnelor și domnilor consilieri Iorga Marius 

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

Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel proiectul nr. 27 a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 431 

        Haideţi să nu mai ţinem liceul fără membru în consiliu de administraţie. 
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        Proiectul 28, proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind 

demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de 

administrație la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A. 

        Vă rog domnule preşedinte de comisie. ” 

         Domnul consilier Zîrnă Cristian „Doamna preşedintă în urma verificărilor s-

au constatat următoarele: s-au tipărit un număr de 21 de buletine de vot, s-au repartizat 

un număr de 21 de buletine de vot, rezultatul este următorul: 

         Doamna Iordăchescu Alina Cristina-preşedinte 9 voturi pentru, 3 împotrivă, 9 

nule. 

         Doamna Buică Diana Sorinela- membru 9 pentru, 2 împotrivă, 10 nule. 

         Doamna Calotă Geta- membru 9 pentru, 2 împotrivă, 10 nule” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„În situaţia aceasta neîntrunindu-se numărul de voturi necesar, suntem în situaţie de 

balotaj, trebuie reluat votul.  ” 

         Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Adică nu a fost votat, deloc.  

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Nu, este balotaj, pentru că avem 

9,10,10. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Nu avem 11. În momentul în care nu se întruneşte numărul de...nu, 11 trebuie pentru, 

altfel suntem în situaţie de balotaj. Păi, nu a trecut şi trebuie să supunem la vot până 

când...păi cum votăm proiectul ? 

        Nu, la Parking aţi făcut amendament şi aţi anulat, aţi eliminat articol.” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu este cu şcoala, este cu 

piaţa. Deci, reluăm procedura de vot, la comisia pentru demararea procedurii de 

selecţie sau amânăm proiectul? Deci nu... ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Nu putem să amânăm proiectul, am intrat în procedură de vot. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am intrat în procedură 

de vot, deci supunem la vot proiectul 28. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Şi ce facem cu articolul care nu are aviz? ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Putem face amendament să 

scoatem articolul 4. ” 

         Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Eu cred că dacă n-au ieşit 

preşedinţii, preşedintele şi comisia respectivă, restul chiar nu mai are nicio importanţă. 

Am dreptate? ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Da, trebuie să reluaţi procedura de vot. ” 

         Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Sănătate şi la revedere. 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Deci, reluăm procedura 

de vot pentru că nu avem voturile necesare. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Reluaţi procedura de vot, sunteţi în situaţie de balotaj. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Şi când putem să votăm? 

Tot în seara asta? ” 
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         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Până mâine dimineaţă. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna secretar, vă rog, 

că... ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Facem buletine de vot? ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Facem buletine de vot şi 

reluăm votul. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Procedural, da. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Pentru că altfel se 

blochează proiectul. ” 

         Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Haideţi doamna preşedintă, mergem mai 

departe. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mergem mai departe, la 

proiectul 30, de fapt proiectul 1 în completarea ordinii de zi. 

 

       Se prezintă punctul 1 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani numărul 

351/2020 privind, desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focşani în Consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric ”Ţara Vrancei”. 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog domnule 

preşedinte de comisie rezulatul votului. ” 

         Domnul consilier Zîrnă Cristian „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 21 de buletine de vot, s-au repartizat un număr 

de 21 de buletine de vot, rezultatul votului este: 

         Domnul Ungureanu Daniel 9 voturi pentru, 12 împotrivă. 

         Doamna Tătaru Alexandra 12 pentru, 9 împotrivă. 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot acest 

proiect. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva? ” 

Domnule consilier Gongu? Abţinere. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Abţineri, 9 abţineri. ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 11 voturi „pentru”  din 

partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia Silvia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian şi 9 abţineri din partea 

doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu 

Nițu, Ungureanu Daniel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 432 

 

       Se prezintă punctul 2 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.204/2021 
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privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Colegiul Național ”Unirea” Focșani. 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, domnule 

consilier.” 

         Domnul consilier Zîrnă Cristian „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 21 de buletine de vot, s-au repartizat un număr 

de 21 de buletine de vot, rezultatul votului este: 

         Doamna Nedelcu Cristina Mirela 10  pentru, 11 împotrivă. 

         Domnul Bîrsan Costel 11 pentru, 10 împotrivă. ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot acest 

proiect. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva? ” 

        Cu 11 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

2 voturi „împotrivă” din partea domnilor consilieri Iorga Marius Eusebiu, Ungureanu 

Daniel şi 7 „abţineri” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Aurel, Radu Nițu, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 433 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mai facem o scurtă pauză 

pentru reluarea procedurii de vot, la proiectul despre administraţia pieţelor Focşani. 

 

        Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri 

ai Consiliului de administrație la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect. Am înţeles că trebuie formulat un amendament. Vă rog 

doamna viceprimar Dimitriu! ” 

        Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc, doamna preşedinte! 

Aş vrea la proiectul acesta să fac un amendament şi anume articolul 4, alineatul 1,2,3, 

articolul 4 în integralitate să fie eliminat şi 5 are aceeaşi problemă ca la articolul 2, 

alineatul 1, modificarea cu mandatarea  reprezentantului Consiliului Local în Adunarea 

Generală a Acţionarilor, da? ” 

        Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunteţi... supun la 

vot amendamentul făcut de doamna viceprimar Dimitriu, vă rog. Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? Cine se abţine? 

       Cu 11 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian şi 

9 „abţineri” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius 

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

Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel amendamentul a fost aprobat . ” 
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       Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 28 

în integralitatea lui. Cine este pentru?... 28 în integralitatea sa, cel cu piaţa. Cine este 

pentru? Cine este împotrivă? Se abţine cineva? 

        Cu 11 voturi… votăm proiectul în integralitatea lui cu tot cu amendament, ca să 

nu mai votăm…am eliminat articolul care necesita votul secret şi acum votăm, da?  S-

a votat.   

        Cu 12 voturi „pentru”  din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Nedelcu Cristina şi 8 „abţineri” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul a fost votat devenind 

hotărârea nr. 434 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă nu mai sunt alte 

discuţii declar şedinţa închisă şi vă doresc o seară frumoasă în continuare! ” 
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