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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 27.04.2021 

 

 

 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 Dăscălescu Cristina – șef Serviciul Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

▪ d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de control al Primarului; 

▪ d-na Pamfil Daniela - inspector Corpul de control al Primarului; 

▪ d-nul Bratu Bogdan – director Direcţia managementul proiectelor şi 

investiţiilor; 

▪ d-nul Măgdălin Adrian – şef Serviciul Investiţii; 

▪ d-na Amăriuţei Oana – şef Serviciul Administrarea domeniului public şi 

privat, publicitate; 

▪ d-na Simona Poieană – şef Serviciul buget contabilitate; 

▪ d-nul Imireanu Adrian – şef Serviciul Proiecte; 

▪ d-na Mihaela Lola – șef Serviciul juridic, contencios; 

▪ d-nul Alexandru Iulian – șef Serviciul de Impozite și taxe locale;  

▪ d-nul Păduraru-Coban George-Daniel – arhitect șef Direcția arhitectului șef; 

▪ d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

▪ d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

▪ d-nul Drilia Ionuţ – director Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”; 

▪ d-na Isac Oana – director Serviciul Public Creşe; 

▪ d-nul Ciubotaru Viorel – director CSM Focșani; 

▪ d-nul Vulpoiu Adrian – director CUP Salubritate S.A.; 

▪ d-nul Dochioiu Costel – director DDSP; 

▪ d-na Maria Murgoci – director Ansamblul FolcloricŢara Vrancei; 

▪ d-na Deşliu Nina – Poliţia Locală a municipiului Focșani; 

▪ d-na Tăbăcaru Nazarie Dana – Administraţia Pieţelor Focșani S.A; 

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

▪ d-na Costin Cristina – S.C ENET SA; 

▪ d-na Chiriac Lucica– director economic S.C ENET SA; 

▪ d-nul Statache Nicuşor - director PARKING FOCȘANI S.A.; 
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 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Putem începe?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Focşani, şedinţă ce se desfăşoară  astăzi  27 aprilie 2021. Vă aduc la 

cunoștință că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 485 din 21 aprilie 

2021, emisă de domnul Primar Cristi Valentin Misăilă, şedinţă ce se desfăşoară cu 

prezenţa fizică.  Având în vedere acest lucru, voi face apelul nominal al consilierilor 

locali care participă la şedinţă. Domnul Bîrsan Costel.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Prezent” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Domnul Costea!” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Prezent. Sărut-mâna!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua. Doamna Dimitriu Ana-Maria!” 

Doamna consilier Ana - Maria Dimitriu: „Bună ziua... am o problemă cu 

microfonul. Rog aparatul tehnic să remedieze.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Putem face prezenţa până când remediază...Doamna Drumea Alina 

Ramona! ” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Prezent” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul Dumitru Victor!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Bună ziua! Prezent!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Bună ziua! Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Prezent. Bună ziua!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Bună ziua! Domnul  Gongu Emanuel!  

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Bună ziua! Domnul Iorga Marius-Eusebiu.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul Macovei Liviu-George! 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Doamna Marcu Livia-Silvia! Domnul Mocanu Georgian-Cristinel” 

Domnul consilier Mocanu Georgian-Cristinel: „Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Bună ziua! Doamna Nedelcu Cristina Mirela!” 

Doamna consilier Cristina Mirela Nedelcu: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Bună ziua. Domnul Nedelcu Mihai! A anunţat că intră online.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Prezent. Bună ziua! Prezent.” 
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Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Bună ziua! Domnul Nistoroiu Alexandru!” 

Domnul consilier  Alexandru Nistoroiu:  „Sărut-mâna! Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Bună ziua! Domnul Radu Nițu!” 

Domnul consilier Radu Niţu: „ Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „ Domnul Răduţă Nicolae!” 

Domnul consilier Răduţă Nicolae: „ Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Bună ziua! Doamna Stroie Mirela!” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Domnul Şelaru Aurel!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani:  „Bună ziua! Doamna Tătaru Alexandra!” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Prezent. Bună ziua!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Ungureanu Daniel.”  

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Prezent. Bună ziua!” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Bună ziua! Domnul Zîrnă Cristian!” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „ Bună ziua! Prezent.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Constat că în sală sunt prezenţi 17 consilieri locali municipali, iar în 

mediul online 4 domni consilieri. Pe cale de consecinţă apreciez că este îndeplinită 

condiţia prevăzută de art.137, alin.1 din Codul Administrativ. Vă supun atenţiei 

procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 9 aprilie 2021. 

Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal?” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Da, sunt discuții...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Sunt probleme cu sunetul. Eu nu 

aud nimic, să ştiţi. Nu ştiu dacă mă auziţi dumneavoastră pe mine.” 

Domnul consilier Macovei Liviu-George: „Am începul, domnule Iorga.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da, bine, merci!” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, 

până, rog aparatul tehnic până la remedierea situaţiei, luăm o scurtă pauză. Da? 

Mulţumesc!” 

PAUZĂ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă dar aveţi un microfon 

care funcţionează, nu înţeleg care e problema...” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar 

ştiţi foarte bine  că nu este o întâmplare, acest microfon are butonul roşu, care-i 

atributul preşedintelui de şedinţă, da, care poate opri discuţiile  care sunt pe lângă 
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marginea proiectelor de pe ordinea de zi. Aşadar revin, ca preşedinte de şedinţă, 

domnule Primar, vă rog frumos, nu v-am dat cuvântul...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „….ar trebui să….” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Până la remedierea 

situaţiei, luăm o scurtă pauză. Mulţumesc!” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Doamna preşedinte vă asigurăm că nu 

intervenim doamnă, staţi liniştită, staţi acolo, doamnă, doamna preşedinte, staţi 

doamnă aici şi conduceţi şedinţa. Vai de capul vostru, nici în Săptămâna Mare        

n-aveţi...” 

PAUZĂ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „E mai important un microfon cu 

un buton care să ia cuvântul discreționar, decât o ședință în care să se aprobe 

Bugetul Municipiului Focșani pe următorii, următoarele luni, cât a mai rămas din 

acest an 2021. Felicitări! Consider că asta este o găselniță. S-a întâmplat, e posibil să 

se fi defectat de ieri, de alaltăieri, cine știe când s-a defectat. Nu cred că asta este o 

problemă. Dacă vreți să găsiți o soluție, din punctul meu de vedere se poate apela și 

la acel timer prin care să se stabilească foarte clar cât poate  să vorbească fiecare pe 

subiect, un anumit număr de minute maxim pentru a putea să fie o ședință solemnă. 

Acest lucru, din punctul meu de vedere  este doar un tertip pentru a bloca încă o dată 

aprobarea Bugetului Municipiului Focșani. Mulțumesc! 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Rog aparatul 

tehnic, am cerut 15 minute să se suspende ședința, cred că nu ne înțelegem, da, vă 

rog frumos 15 minute suspendăm ședința, aparatul tehnic, mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și aparatul tehnic a dat verdictul, 

este în garanție, nu se poate umbla în acel aparat. Trebuie chemată firmă de 

specialitate care se ocupă și asigură garanția acestor produse.” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Dacă vă ocupați de 

asigurarea  unei ședințe de Consiliu Local să fie conform legii, atunci trebuia să vă 

luați măsurile de precauție să vedeți că toate aceste microfoane funcționează, 

domnule Primar tocmai ați spus că acesta este atributul dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....culmea nu funcționează acela 

cu buton roșu....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Încă o dată, sunt 

președinte de ședințe, vă convine sau nu, suspendăm ședința 15 minute, până la 

remedierea situației. Nu se întâmplă, ne vedem mâine sau poimâine, domnule 

Primar.” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Doamna....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „....dumneavoastră mâine sau 

poimâine...” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Suspendarea ședinței se face cu acordul 

consilierilor, nu al dumneavoastră, doamnă, dumneavoastră sunteți singura aici care 

doriți asta. Da, vrem să vedem cine nu vrea domnule, chiar vrem să vedem. Să 

vedem cine nu vreți, că nu vreți nimica, ce să mai discutăm.” 



5 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoara viceprimar, în 

calitate de Primar trebuie să vă citesc din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului Local. Se spune așa....” 

Doamna preşedinte de şedinţă Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar nu 

v-am dat cuvântul, ședința este suspendată 15 minute.” 

PAUZĂ 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ .... Ca să răspund 

celor din online că despre asta este vorba , da? Președintele de ședință conform 

articolului, dna secretar ați spus că nu am nici un atribut să suspend, să închei 

ședința, vă spun așa conform art. 138 alin.(8) cod administrativ și imediat vă spun și 

ce specifică: „Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de 

cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului 

local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de 

dezbatere a proiectului”, da? deci lucru ce nu se poate întâmpla neavând acest 

microfon și alin.(10)..dacă îmi dați voie...„Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul 

oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme 

pusă în discuţia consiliului local iar discuţiile se sistează dacă propunerea este 

adoptată cu majoritate simplă, așadar, la fel, sistează nu există în cazul nostru și 

conform regulamentului de funcționare și organizare al consiliului local Focșani art. 

24 alin.(8) spune același lucru „Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata 

luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii, este preluat evident după cum 

am și spus puțin mai devreme din codul administrativ. Așadar, încă o data, această 

problemă nu s-a remediat … dnule consilier nu v-am dat cuvântul ” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Dna stați un pic că nu ne 

înțelegem, a început cumva ședința? Despre ce vorbim? A început ședința cumva? 

Ați spus că este pauză, pe pauză avem tot dreptul să vorbim” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ nu aveți nici un 

drept să vorbiți că nu suntem în pauză, suntem în live ” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „păi și tocmai că ați spus dvs pauză 

15 minute înseamnă că nu știți ce vorbiți” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „va rog frumos 

colegii de la tehnic să opriți microfoanele, și al dnului Nistoroiu, va rog, mulțumesc! 

Așadar cum această problemă nu s-a remediat ..” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „faceți un abuz domnișoară..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dnule consilier nu  

v-am dat cuvântul, mulțumesc!” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „nici nu cred că o să mi-l dați 

vreodată, dar asta e” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „când o să vă 

înscrieți la cuvânt cu siguranță o să vi-l dau. ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „gata, am început ședința?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ tocmai mi-au spus 

domnii de la tehnic că nu s-a remediat, așadar..” 

Domnul consilier Radu Nițu: „dna nu sunteți nici o cauză...ce ați povestit..     

nu-i nici o situație care să prezinte ...” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „dna președintă, temeiul legal pe care l-ați invocat se referă la discutarea 

unui proiect de hotărâre, noi nici nu am intrat în ordinea de zi ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ păi nu am intrat 

pentru că nu se poate, președintele de ședință nu-și poate exercita atribuțiile pe care 

le are conform codului administrativ, dna secretar, tocmai am invocat și am dat 

citire articolelor din codul administrativ și din regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului local Focșani. Mai mult de atât dvs. vă ocupați de 

legalitatea tuturor documentelor și de desfășurarea acestor ședințe de consiliul local 

conform legii, lucru care nu se întâmplă în momentul de față.”  

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „legalitatea actelor adoptate de dvs. ține cumva de modalitatea ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ nu suntem aici la 

întrebări și răspunsuri, dna secretar” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „nu, eu vă rog frumos să-mi precizați în ce fel doriți să se desfășoare legal 

această ședință, acum” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „deci conform art. .. 

încă o dată vă repet, vreți să o luăm de la capăt? ” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „dacă îmi repetați același lucru consider și vă aduc la cunoștință că nu este 

lămuritor” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „este foarte lămuritor 

că este conform legii. Dvs. stiți că aveți o problemă cu lucrul acesta cu codul 

administrativ, știm foarte bine lucrul acesta, v-am mai atras atenția în nenumărate 

ședințe anterioare și dacă îmi dați voie, da?, până la remedierea cum am spus , până 

la remedierea problemei tehnice suspendăm ședința consiliului local. ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „nu se poate să suspendați ședința..că nu 

sunteți... nu-i plantația dvs. ...”  

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „vă rog să indicați articolul din codul administrativ ca să putem să 

consemnăm în procesul verbal” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Dnul 

consilier Bîrsan am o rugăminte dacă îmi permiteți un minut ca să mă ascultați și pe 

mine, vă rog eu mult de tot și pe urmă ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dnule primar am 

încheiat ședința” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „nu are nici un drept să încheie ședința, 

dnule primar” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dnule primar am 

încheiat ședința, am suspendat-o” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Dna 

președintă îmi cer voie la cuvânt, sper să-mi dați voie ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „am încheiat ședința, 

puteți vorbi” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„doamnelor și domnilor consilieri vă reamintesc un singur lucru, până să 

modernizăm această sală de ședințe nu exista un sistem de microfoane audio care să 

fie întrerupte la discreția președintelui de ședință. De atâția ani de zile s-au ținut 

aceste ședințe în cadrul consiliului local fără să existe acest buton. Am practicat..ați 

practicat la propunerea colegilor PSD ceea ce tocmai a citit dna președintă de 

ședință, limitarea timpului de alocuțiuni în dreptul fiecărui proiect ceea ce se poate 

întâmpla și acum dacă există voință. Noi vă putem pune la dispoziție dacă acest 

lucru considerați că este firesc și normal acel cronometru care cred că e funcțional și 

cred că există pe aici, îl punem la dispoziție, stabiliți durata de discuție pe marginea 

fiecărui proiect din partea fiecărui partid sau fiecărui consilier ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dnule primar dacă vă 

doriți ca această ședință să continue, vă repet, vă repet, ca președinte de ședință să 

remediați problema că este în slujba dvs. acest lucru. Nu-mi pot exercita ca 

președinte de ședință atribuțiile...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „din 

punctul meu de vedere este un abuz ceea ce faceți” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „conform codului 

administrativ, art 138 alin (8) și alin (10) cod administrativ ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu scrie 

că trebuie să aveți un buton” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așa scrie 

președintele de ședință sistează discuțiile, da?, deci până acum nu s-a întâmplat, știm 

foarte bine că sunteți un pic certat cu legea, un pic mai mult și atunci nu este o 

surpriză că lucrurile acestea se întâmplă dnule primar. Așadar, încă o dată revin, se 

suspendă ședința până la remedierea problemelor tehnice și ca președintele de 

ședință conform codului administrativ să-și poată face treaba în ședințele consiliului 

local, ca atribuțiile pe care le are ...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „asta este o prostie dna președintă de 

ședință, este o mare prostie pe care o faceți și un abuz și rugăm organele abilitate să 

ia măsuri împotriva dvs. ” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen 

Ghiuță: „vă precizez că nu există temei legal, în momentul în care părăsiți sala, 

ședința va rămâne fără cvorum, va trebui să convocăm o altă ședință” 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL GENERAL AL 

        Ana-Maria Dimitriu                                   MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                               Marta Carmen Ghiuță 
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