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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 28.01.2021 

 

 

     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 Claudia-Lavinia Serafimciuc – Subprefect Instituția Prefectului Vrancea; 

▪ d-na Dăscălescu Cristina – șef Serviciu Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

▪ d-na Constantinescu Rodica – inspector Serviciul Administraţie publică locală şi 

agricultură; 

▪ d-na Andreea Panțușu–inspector Serviciul Administraţie publică locală,     

agricultură; 

▪ d-na Carmen Grosu – director, Direcția Economică; 

▪ d-na Simona Poieană – șef serviciu Buget-contabilitate; 

▪ d-nul Adrian Imireanu – șef serviciu proiecte; 

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

fond locativ; 

▪ d-na Alina Iordăchescu – inspector serviciul Resurse umane, managementul 

calităţii; 

▪ d-na Mihaela Lola – șef Serviciul Juridic, Contencios; 

▪ d-nul Grigoraș Dan – sef birou, Biroul presă, relații externe, cultură, sport, 

minorități; 

▪ d-nul Bogdan Bratu–Director Direcția managementul investițiilor și proiectelor; 

▪ d-nul Adrian Măgdălin – inspector Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor; 

▪ d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

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

▪ d-nul Vladimir Duşinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

▪ d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control; 

▪ d-na Daniela Pamfil – inspector Corpul de Control; 

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

▪ d-nul Viorel Dumitru – inspector Compartiment administrativ; 

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

▪ d-na Mirela Bratu – director DAS Focșani; 

▪ d-na Oana Isac – director Serviciul Creșe; 
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▪ d-nul Adrian Vulpoiu – director CUP Salubritate SA Focșani; 

▪ d-nul Titi – Nicușor Statache – director SC Parking SA Focșani; 

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

▪ d-nul Sorin Francu – director Teatrul Municipal Focșani; 

▪ d-nul Tatian Agache – șef serviciu Poliția Locală Focșani; 

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

▪ d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focșani; 

▪ d-nul Viorel Ciobotaru – director CSM 2007 Focșani. 

▪ d-na Aurelia Cosma – profesor. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea conferirii titlului de Cetățean de onoare al 

municipiului Focșani doamnei Aurelia Cosma doctor în domeniul etnografiei și al 

antropologiei culturale;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Focșani;  

Inițiatori, consilieri locali Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

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

Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-

Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, 

Atanasiu Corina 

 

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al    

Municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială „Anghel Saligny”  Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

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

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

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

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

Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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7. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 251/2016 privind aprobarea constituirii comisiei de avizare a cererilor 

de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al municipiului 

Focşani, cu modificările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din 

comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului 

General al Municipiului Focșani pentru activitatea desfășurată în perioada 

01.01.2020 – 31.12.2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne al 

municipiului Focșani pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11.    proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35,65 mii lei din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2021 pentru organizarea Sărbătorilor de primăvară 1 

și 8 martie;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12.    proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105,8 mii lei pentru organizarea 

Zilei personalului medical  în data de 11martie 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea 

proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, 

regenerare urbană”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în 

Centrul Social Multifuncțional ”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane 

Vârstnice” – Serviciul Social Cămin Persoane Vârstnice, din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Focșani, pentru anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la 

stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării constribuției de 

întreținere pentru anul 2021 datorate de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul 

Social Multifuncțional ”Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice” – 
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Serviciul social Cămin persoane vârstnice, din cadrul Direcției de Asistență Socială 

Focșani, precum și susținătorii legali ai acestora, care dispun de venituri proprii; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a costului mediu lunar 

de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public 

Creșe Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la 

nivelul Municipiului Focșani, pentru anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrare și finanțate din bugetul local al Municipiului Focșani pentru 

anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a unor imobile – 

terenuri cu destinația de „căi de acces” situate în Focșani, T 22, P 27/1, 62/1, 62/9 

și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al municipiului Focșani; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 

ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului teren în 

suprafață de 2541 mp cu destinația de „Drum acces” situat în Focșani, Tarla 160, 

parcela 8217, în vederea amenajării și întreținerii acestuia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 9,00 mp. situat în Focșani, str. Magazia Gării nr. 13, bl. N2, sc.1, 

județul Vrancea, T 30, P 1890 înscris în CF 59778, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani către domnul Boșcăneanu Dumitru și doamna Boșcăneanu 

Mioara;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 4,00 mp. situat în Focșani, str. Războieni nr. 5, județul Vrancea, 
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T 22, P 1347 înscris în CF 57082, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani către domnul Marin Mircea și doamna Marin Olivița;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 

privind aprobarea listei de priorități;  

Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia,  

Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în 

Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în  

conformitate cu  Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia,  

Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

 

26.    proiect de hotărâre privind aprobarea  vânzării locuinței din fondul locativ de 

stat situată în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 2, bl. B4, ap. 18, către doamna Popa Maria 

în baza prevederilor Decretului-lege nr. 61/1990 cu modificările și completările 

ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia,  

  Macovei Liviu-George, Costea Ionel 

 

27.    proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei lunare pentru anul 2021 aferentă 

locuințelor pentru tineri destinate închirierii  aflate în administrarea Municipiului 

Focșani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea CUP Salubritate S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea Transport Public S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea ENET S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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31. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea PARKING FOCȘANI SA;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

32. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea CUP S.A. Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

33. proiect de hotărâre privind reprezentarea Municipiului Focșani în Adunarea 

Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

34.    proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, 

precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

  

  SECȚIUNEA a II-a  

1. Raportul privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap în semestrul II – 2020, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă 

încheiat cu Primăria municipiului Focșani. 

 

 SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Local al municipiului Focșani, ședință 

ce se desfășoară în data de 28.01.2021. 

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

42/2021 emisă de Primarul municipiului Focșani d-nul Cristi Valentin Misăilă, ședință 

ce se desfășoară cu prezența fizică a d-nilor consilieri locali la sediul Primăriei 

municipiului Focșani, din b-dul D. Cantemir nr. 1Bis. 

De asemenea dorim să salutăm prezența d-nei Subprefect Claudia-Lavinia 

Serafimciuc. 

Constat astfel că în sală sunt prezenți 21 de consilieri locali municipali în funcție, 

deci apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de art. 137 alin. 1 din Codul 

Administrativ. Rog deasemenea a se consemna că au fost îndeplinite până la acest 

moment toate procedurile impuse de Codul Administrativ. Proiectele înscrise pe 

ordinea de zi de astăzi sunt însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, 

cât și de avizele comisiilor de specialitate care v-au fost transmise prin poșta 

electronică. 

Vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local din data de 07.01.2021. Dacă sunt discuții pe marginea celor 

consemnate în procesul verbal care v-a fost înaintat vineri odată cu celelalte materiale? 

Înțeleg că nu sunt. 
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Se supune la vot procesul verbal al ședinței din 07.01.2021 și se aprobă cu 21 

voturi ”pentru”. 

De asemenea aș dori să vă reamintesc că în situația în care vă aflați în conflict 

de interese aveți obligația de a nu participa la adoptarea proiectului de hotărâre în cauză 

și să anunțați acest fapt încă de la începutul ședinței. Interesul personal pe care îl aveți 

cu privire la adoptarea unei hotărâri trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul 

verbal al ședinței. Mai mult în cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate, 

urmează să procedați în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. 

În continuare vă dau cuvântul d-nule președinte de ședință pentru a prelua 

conducerea ședinței. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „mulțumesc d-na secretar, bună 

ziua d-nelor și d-nilor consilieri, bună ziua d-nule Primar, bună ziua stimați invitați. 

Înainte de a începe efectiv ședința Consiliului Local aș vrea să vă fac o sugestie, o 

propunere și anume, să ascultăm Imnul României, Deșteaptă-te Române la începutul 

fiecărei ședințe de Consiliul Local, cel puțin cât sunt eu președinte și mai ales cred că 

este un bun moment pentru că după cum foarte bine știm pe 24 ianuarie, acum câteva 

zile, am sărbătorit 162 ani de la Unirea Principatelor Române. 

Dacă îmi permiteți vă rog să vă ridicați în picioare și să ascultăm Imnul. 

Vă mulțumesc. 

După cum foarte bine știți ați primit pe 22 ianuarie ordinea de zi, vă rog să vă 

pronunțați pe marginea ei, dacă aveți completări? 

Da, d-nule Primar vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

d-nule președinte de ședință, bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, d-na subprefect 

bine ați venit la noi, stimați reprezentanți ai mass-mediei locale și centrale, dragi colegi, 

stimați invitați. În completarea ordinii de zi de astăzi propun un proiect de hotarâre 

pentru aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentelor și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Refacere 

Infrastructură Străzi, sistematizare verticală str. Gheorghe Doja, Fundătura Gheorghe 

Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pârvan, Bahne, din municipiul Focșani”.  

Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „dacă sunt discuții pe marginea 

acestei propuneri a d-nului Primar? 

Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Da, d-na Tătaru vă rog.” 

D-na consilier Alexandra Tătaru „mulțumesc d-le președinte, aș dori să fac o 

propunere d-nilor consilieri. Având în vedere că ... și cu această ocazie o felicit pe 

colega mea Corina Atanasiu că a fost numită Secretar de Stat în Ministerul Fondurilor 

Europene, va avea o ședință la ora 17,30 guvernamentală și în acest sens propun ca 

primele 8 proiecte să fie discutate bineînțeles și după aceea să facem o pauză de vot ca 

să putem rezolva această problemă. Vă muțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „să votăm ordinea de zi. 

Ordinea va fi exact cea care este în proiect, în funcție de timp supunem la vot dacă 

mutăm proiectele de la 3-8, dacă nu, rămân așa fără nici o problemă.” 
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D-na consilier Alexandra Tătaru „de votat trebuie să le votăm secret, asta era 

ideea. După ce le discutăm pe primele 8 să facem pauză să le votăm. După primele 8.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „bine, așa o să facem.” 

D-na consilier Alexandra Tătaru „nu să le lăsăm la sfârșitul ordinei de zi, așa 

cum s-a întâmplat de obicei, ca să fiu mai explicită.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „așa cum s-a întâmplat de 

obicei, după câte îmi aduc eu aminte a fost prin vot. Am supus la vot dacă ne mutăm 

sau nu, așa o să facem și acum dacă sunt propuneri în acest sens.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „eu o felicit pe colega noastră, îi urez 

mult succes, dar nu vreau să ne interpelăm cu ședințele Guvernului, ori continuăm cu 

ședința noastră, ori nu știu ... poate amâna sau există altă soluție? Și a noastră este foarte 

importantă, după cum bine știți.” 

D-na consilier Alexandra Tătaru „normal, firesc, logic ar fi să votăm fiecare 

proiect în parte, după fiecare proiect discutat să purcedem la vot. Deci ce preferați 

varianta normală, legală, de a vota fiecare proiect și a merge la cabina de vot? Sau 

votăm primul calup de 8 proiecte și apoi ne vedem în continuare de treabă, tot legal.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „eu vă înțeleg, dar mă forțați să spun 

că, colega noastră d-na Atanasiu, este sau cel puțin așa mi se pare mie puțin 

incompatibilă?” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „d-le președinte să intervin aș putea?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Iorga ... d-na Atanasiu, 

vă rog eu frumos, când începeți să vorbiți, uitați-vă la mine și vă dau cuvântul la fiecare, 

nu am nici o problemă.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „îmi cer scuze.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „dar vă  rog să încercăm să ne 

respectăm între noi. 

Da d-na Atansiu vă rog.” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „am fost publicată în monitorul oficial 

aseară, am 15 zile să anunț incompatibilitatea și încă 30 să ies din ea conform legii, 

deci prezența mea este perfect legală la această ședință.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „vă rog să supunem la vot 

ordinea de zi împreună cu amendamentul d-lui Primar pe care l-am votat deja. 

Întâi votez ordinea de zi, în urma ordinii de zi votăm și ordinea în care, dacă sunt 

propuneri fără probleme, cum doriți.” 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

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

aprobarea conferirii titlului de Cetățean de onoare al municipiului Focșani 

doamnei Aurelia Cosma doctor în domeniul etnografiei și al antropologiei 

culturale; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul consilier Radu Nițu „am citit proiectele de la ordinea de zi, referatele 

întocmite, o felicităm pe d-na profesor doctor pentru titlul de Cetățean de onoare al 

municipiului Focșani, ne bucurăm că faceți cinste Focșaniului și cred că pe mai departe 

veți duce prin opera și lucrările dumneavoastră și Focșaniul pe alte culmi, să faceți din 

Focșani să fie cunoscut în întreaga țară.  
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De asemenea aș vrea să fac o precizare aici, să-l felicităm și pe d-nul Primar 

pentru modul cum a încercat în ultimii 4 ani, să zicem așa de când este Primar, în 

acordarea de titlu de Cetățean de onoare, în viață a multor personalități ale Focșaniului 

și vă mulțumesc și vă felicit d-na profesor, vom vota acest proiect. Vă mulțumesc.” 

Doamna profesor Aurelia Cosma „vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri 

și considerați, chiar dacă nu am putut fizic să fiu prezentă alături de dumneavoastră, 

din motive de sănătate, sunt cu sufletul acolo, acasă la Focșani, la dragii mei focsăneni 

și stimate autorități locale.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sărut mâna 

stimată d-na profesor doctor ne bucurăm că putem să fim în dialog cu dumneavoastră. 

În primul rând am apreciat foarte mult propunerea venită din partea Centrului Cultural 

Vrancea, d-nul profesor doctor Liviu Nedelcu a făcut de fapt această propunere, trebuie 

să spunem lucrurilor pe nume. Mi-ar fi făcut mare plăcere să-l avem astăzi alături de 

noi, să vină dumnealui să facă o scurtă prezentare a personalității dumneavoastră, dar 

cred că prin documentele anexate la proiectul de hotărâre s-a făcut așa o scurtă trecere 

în revistă a întregii dumneavoastră cariere, o carieră de succes, o carieră de care suntem 

mândri. Vă felicităm și vă dorim în continuare multă sănătate și să fiți la fel de activă 

în promovarea valorilor culturale românești. 

Și știu foarte bine că ați avut o colaborare foarte strânsă inclusiv cu unitățile 

culturale de la noi din oraș și în continuare vă invităm participați sau să ne invitați ori 

de câte ori aveți posibilitatea, să ne invitați la diverse evenimente, să invitați pe 

membrii Ansamblului Folcloric Țara Vrancei, de ce nu Teatrul Municipal sau chiar  

Ateneul Popular Maior Gh. Pastia și toți ceilalți care pot să facă față cu brio tuturor 

provocărilor lansate de dumneavoastră pentru a promova, așa cum spuneam valorile 

noastre, ale poporului român. Încă o dată multă sănătate și felicitări pentru tot ceea ce 

faceți și vă mulțumim din suflet, tot respectul meu.” 

Doamna profesor Aurelia Cosma „stimate d-nule Primar Misăilă, stimată        

d-nă Subprefect, stimați membri ai Consiliului Local, dragii mei focșăneni. Vă 

mulțumesc pentru invitația de a participa la un eveniment de mare emoție, mai ales 

pentru mine, aceea de a fi recunoscut și încununat cu un titlu, nu oricare, acela de 

Cetățean de onoare al orașului de origine, al Focșaniului. 

Vă mărturisesc, dacă îmi îngăduiți, doar câteva cuvinte, știu că aveți o agendă 

foarte bogată, să spun că pentru mine Focșaniul este locul de lângă inimă, este locul 

unde am venit pe lume și de unde am plecat în lume. Chiar dacă viața m-a dus pe alte 

meleaguri mărturisesc că am venit și revenit de multe și multe ori la părinți, oameni 

destoinici ai Focșaniului, am venit alături de prieteni și de cele mai multe ori de oameni 

de cultură, de artă, de personalități distinse și distincte ale orașului, alături de care        

m-am înrolat cu pregătirea mea personală. De aceea îngăduiți-mi stimate d-nule Primar 

să vă mulțumesc foarte mult pentru acest moment de mare vibrație care dovedește că 

focșănenii nu-și uită semenii oriunde ar fi, că focșănenii îi prețuiesc, îi iubesc, îi aduc 

acasă și îi onorează. Aceasta este starea pe care o trăiesc acum în acest moment alături 

de dumneavoastră simțind așa cum spunea filozoful „inima zvâcnind ca și cum n-ar 

bate în piept adânc undeva acolo”, la Focșani pe care de fapt nu l-am părăsit niciodată, 

pentru că acolo sunt rădăcinile mele și acolo este despre aducerile aminte, despre anii 

de instrucție și educație în cel mai valoros liceu al orașului, astăzi Colegiul Al. Ioan 

Cuza, alături de profesori de excepție.  
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De aceea vă rog și îngăduiți-mi să mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat 

în calitate de muzeograf, de cercetător, de director la unul din cele mai valoroase muzee 

ale țării, Muzeul Satului din București, Vrancea este reprezentată cu prisosință și să vă 

asigur că dintotdeauna și pentru totdeauna am fost alături de specialiștii 

dumneavoastră, de colegii dumneavoastră, de oamenii de cultură și artă. 

 Multumesc în mod special d-lui Liviu Nedelcu cel care a fost alături poate,    

într-un sentiment de prețuire pentru mine, recomandându-mă pentru obținerea acestui 

titlu de Cetățean de onoare și să vă asigur că domnia sa reușește prin programe și 

proiecte de anvergură națională și internațională să promoveze tot potențialul creativ 

și de excelență care există în Focșani și în Vrancea. Fie că este vorba de meșteri 

populari, de artiști plastici, de muzeografi, muzicologi, de scriitori, a știut să-i adune și 

să fie totdeauna prezent cu ei, acolo la ei, la nivel național și chiar în capitală. 

De asemenea îngăduiți-mi câteva clipe să-i mulțumesc d-nei Maria Murgoci și 

Ansamblului Țara Vrancei, care este invitat de onoare de fiecare dată la programele 

organizate de Muzeul Satului, programe de nivel național și internațional prin 

spectacolele de ținută întotdeauna a asigurat acel plus de autencitate și valoare fiind o 

provocare în a descoperi Focșaniul și Țara Vrancei și colaboratorii domniei sale 

Angela Silion care deși nu este focșăneancă susține cu multă acribie aceste valori de 

patrimoniu și devine o focșăneancă propriu-zisă. Și nu în ultimul rând să mulțumesc și 

celui care este un istoric destul de cunoscut la nivel academic și care a făcut prin 

studiile sale să contureze și mai mult personalitatea acestei așezări de graniță în istorie, 

de unire în cuget și simțire Focșaniul și să releve importanța acestei așezări în galeria 

așezărilor de referință pe harta țării. 

Încă o dată vreau să vă mulțumesc stimate d-nule Primar și stimați membri ai 

Consiliului Local. Emoția care mă cuprinde este extraordinară. Vreau să vă spun că 

deși revenirile mele la Focșani au fost pe parcursul a peste 4 decenii, eu vă fac o 

confesiune, n-am părăsit orașul niciodată, pentru că acolo, v-am spus, sunt rădăcinile 

mele și seva din care eu m-am adăpat permanent. Vă asigur, mulțumindu-vă pentru 

prețuire, pentru onoarea care mi-ați făcut-o prin a mă declara Cetățean de onoare al 

orașului Focșani, că, atât cât Dumnezeu îmi va îngădui, nu voi precupeți nici un efort 

să vă fiu alături în demersurile dumneavoastră, în proiectele și programele de mare 

anvergură de care am auzit că le aveți în față și de fapt de care dumneavoastră nu faceți 

decât să ne amintiți ceea ce vă spuneam la început, să păstrați tot ceea ce a fost valoros, 

să promovați tot ce este creativ și este un potențial creativ la toate nivelurile în orașul 

Focșani și în județul Vrancea. Vă asigur stimate d-nule Primar de toată considerația și 

prețuirea mea și vă consider pe dumneavoastră alături de toți focșănenii, alături de 

sufletul meu. Iar pentru focșăneni îngăduiți-mi doar un gând, dragi focșăneni, din suflet 

vă învălui în gândurile mele bune și vă rog să nu uitați nici o clipă că Focșaniul este 

locul cel mai frumos și mai important pentru sufletul dumneavoastră, merită.  

Vă mulțumesc foarte mult.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „vă mulțumesc d-na Cosma, este 

o plăcere să vă ascultăm, dar haideți să votăm.” 

Nu mai sunt discuții și se spune la vot proiectul nr. 1 și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 3 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-na 

profesor Aurelia Cosma dați-mi voie să vă felicit pentru tot ce ați făcut și să vă invit, 

să avem ocazia să ne întâlnim face-to-face pentru a vă înmâna și diploma și placheta 

pe care o meritați pe deplin, aceea de conferire a titlului de Cetățean de onoare al 

municipiului Focșani. Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumesc.” 

Doamna profesor Aurelia Cosma „cu multă plăcere și mare recunoștință 

pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine ca un semn de prețuire, de onoare și de dragoste 

față de un co-localnic al dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu din tot sufletul.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „înainte de a da citire proiectului 

nr. 2, aș dori să supunem la vot amendamentul d-nei Tătaru și anume, dacă proiectele 

2 – 8, facem propuneri, după ce facem propuneri, mergem la vot, să înțeleg, da? Le 

discutăm și votăm.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „facem un amendament la ce? 

Amendament la ordinea de zi? Eu știu că facem un amendament la un proiect. Ordinea 

de zi dacă nu mă înșel s-a votat la început.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „haideți să ne amintim...” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „chiar călcăm în picioare tot 

Regulamentul?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Iorga dacă ne reamintim 

și la ședințele trecute, am început ordinea de zi și am stabilit împreună ca proiectele în 

care trebuia să alegem cu vot secret, consilierii locali în consiliile de administrație, am 

stabilit la momentul respectiv că le votăm la finalul sedinței. Acum am aceeași 

propunere. Nu știu dacă este important dacă le-am făcut înainte sau în timp, eu vă 

întreb.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „a fost o exprimare nefericită poate, 

amendament, a vrut să spună propunere că și eu am spus la început propunere. Și chiar 

vă rog să acceptați această propunere pentru că nu este un capăt de țară sau un motiv 

care nu poate fi înțeles. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „de fapt este vorba de discutarea celor 8 

proiecte ca să se dea timp aparatului tehnic să tipărească buletinele de vot. Nu e firesc 

să fie așa? Și de fiecare dată am făcut, nu înțeleg de ce sunt discuții acum. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „d-nule Bîrsan nu  fost vorba de nici 

o discuție, este vorba de a respecta un Regulament. Acum am rezolvat problema, d-na 

Alexandra Tătaru a rezolvat problema, este vorba de o propunere, nu amendament. 

Acum am înțeles, este ok.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „acum le nominalizăm și le 

votăm după proiectul nr. 8.” 

 

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

alegerea viceprimarilor municipiului Focșani; Inițiatori, consilieri locali Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Dumitru 

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

Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Atanasiu Corina 

Discuții, propuneri? 
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Domnul consilier Neculai Tănase „revin cu acel amendament, pe care noi          

l-am făcut la comisii, adică viceprimarii aleși în urma votului secret exprimat vor fi 

nominalizați în cuprinsul hotărârii în articole distincte, câte un articol pentru fiecare 

viceprimar ales în parte, datorită caracterului individual al nominalizării și cu 

respectarea Legii nr. 24/2000, această lege privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative. Printr-un alt articol distinct  va fi nominalizat 

viceprimarul care a fost ales înlocuitor de drept al Primarului. Deci acest amendament 

l-am făcut la comisii și vă rog să-l supuneți votului și la ședința de plen. Vă 

mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „bună ziua, din câte îmi aduc aminte, la 

comisii acest amendament nu a trecut, a fost egalitate de voturi. Din acest motiv nu 

știu dacă este corect să introducem acest amendament la acest proiect. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Nedelcu vă reamintesc 

că în Regulament spune că votul comisiei de specialitate este doar consultativ. Noi 

putem acum să-l discutăm, putem să-l revotăm și dacă consilierii locali ajung la 

concluzia că este un amendament bun...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu am atras atenția că nu a trecut de 

comisii.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „da, vă mulțumim. Dacă mai 

sunt discuții pe marginea acestui amendament?” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Carmen Marta Ghiuță 

„urmează să formulați clar amendamentele, exact cum vă doriți, da? Și să supuneți la 

vot.” 

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

spune că nu ați fost foarte clar.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „dacă îmi permiteți vă citesc eu.  

Articolul 1 alegerea viceprimarului municipiului Focșani.  

Articolul 2 alegerea viceprimarului municipiului Focșani.  

Articolul 3 desemnarea viceprimarului, care îl vom vota, care să exercite primul 

calitatea de înlocuitor de drept al Primarului municipiului Focșani d-nul Cristi Valentin 

Misăilă.  

Articolul 4 executarea hotărârii va fi asigurată conform legii de către Primarul 

municipiului Focșani prin serviciul administrație publică locală, agricultură. Adică este 

simplu mai introducem încă un articol în care se va stipula de fapt alegerea celor doi 

viceprimari ca și persoane distincte, ca să nu încălcăm legea. Mulțumesc.” 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 12 voturi „pentru” ale d-nilor și 

d-nelor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

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

voturi „abținere” a d-nelor și d-nilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „propuneri?” 

Domnul consilier Radu Nițu „înainte de a se face propuneri trebuie să alegem 

o comisie de numărare a voturilor. 

Îl propun pe d-nul consilier Ungureanu Daniel să facă parte din comisie.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „haideți să ne  gândim la 

comisia de numărare a voturilor, dumneavoastră propuneți pe...?” 

Domnul consilier Radu Nițu „propun pe d-nul consilier Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „noi îl propunem din partea PNL pe d-nul 

consilier Victor Dumitru.” 

D-na consilier Alexandra Tătaru „din partea USR PLUS d-na Corina 

Atanasiu. Acum se votează membri comisiei. Dacă ați fost de acord cu propunerea 

noastră să votăm la timp .... nu pierde trenul d-nule Nițu că va intra pe Zoom. Vă 

mulțumim.” 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

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

pentru primul viceprimar și o luăm în ordinea procentelor avute în campanie. Vă rog 

d-nule Tănase sau de la art. 1.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „propun din partea PNL pe d-na Ana Maria 

Dimitriu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „noi așteptăm toate propunerile și după aceea 

decidem. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Nedelcu vorbim doar de 

prima propunere de viceprimar. Deci nu faceți nici o propunere? Alte propuneri mai 

sunt? Până acum este d-na Ana Maria Dimitriu, alte propuneri mai sunt? 

Haideți să vedem cum votăm, procedural. Facem propunerea și pentru partea a 

doua? Sau ...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „haideți să ne înțelegem procedural. Deci 

există doi viceprimari, da?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „da, am votat amendamentul    

d-na Tătaru și sunt două articole, un  viceprimar și al doilea viceprimar. Acum am 

propus pentru primul articol, primul viceprimar. Eu vă întreb procedural ce facem? Să 

facem propunerea și pentru articolul nr. 2, pentru al doilea viceprimar?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „da”. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „deci facem propuneri pentru 

nr. 2.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „se fac toate propunerile și apoi se 

votează proiectul în integralitate, nu?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „vă rog, dacă mai sunt propuneri 

pentru primul articol? Nu mai sunt să înțeleg. 

Pentru articolul nr. 2 vă rog propuneri?” 

Doamna consilier Corina Atanasiu „la articolul nr. 2 Alianța USR PLUS o 

propune pe d-na Tătaru Alexandra.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „alte propuneri mai sunt din 

partea PSD? Nu? 

Atunci am să intervin eu și anume. Știți foarte bine că în campania electorală 

PNL a susținut o altă candidatură pentru viceprimar. Ca atare, eu Liviu Macovei mă 

autopropun pe poziția de viceprimar. 

Mai este altă propunere, vă rog?” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu „noi o să vă lăsăm să vă faceți jocul. Noi nu 

ne băgăm în aceste interese pe care le aveți dumneavoastră aici, nu vrem să vă 

încurcăm, așa că sunteți liberi să vă alegeți viceprimarii, spre binele focșănenilor. Ce 

vreau eu să spun este că în mod normal ar fi trebuit să aveți dumneavoastră un 

viceprimar, noi un viceprimar, fără alte jocuri meschine și obscure, dar exact ca și la 

Centru PSD-ul a câștigat alegerile la nivel național și conduce PNL-ul care este 

pierzător, aici dumneavoastră să vă faceți... și văd că nici aici nu vă înțelegeți. Vă 

mulțumesc, noi grupul PSD o să stăm aici să vă asigurăm susținerea noastră și 

dumneavoastră, ca de obicei, o să vă scoateți ochii unul altuia și o să vă alegeți unul pe 

altul. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „și eu aș vrea să spun câteva cuvinte. Cetățenii în 

septembrie au dat un vot, cetățenii din Focșani bineînțeles, au dat un vot pentru 

Consiliul Local, configurația nu este asta pe care o doriți dumnevoastră astăzi, deja     

v-ați pronunțat, eu îl am aici, uitați-vă, pe fratele dumneavoastră cu funcție aici, sunteți 

pe funcție demult... deja v-ați autoproclamat aici pe funcție și pe consilieri deși nu ați 

luat cât a trebuit, problema este că cetățenii ar fi dorit să fie un viceprimar de la PNL 

așa cum este normal și un viceprimar de la PSD. Nu doriți așa, achiesez la vorbele         

d-nului consilier Nedelcu, noi nu vom participa la acest simulacru al dumneavoastră  

v-ați împărțit funcții la nivel central, vă împărțiți, la școli, ați terminat și școlile...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Nițu vă rog să vorbim 

despre proiect, nu despre alte lucruri. Nu știam ce legătură au școlile cu viceprimarii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „mie îmi pare rău de acest pamflet pe care îl 

face d-nul Nițu. 

... Domnilor când ați vorbit dumneavoastră nu v-a întrerupt nimeni, v-ați obișnuit 

să fiți așa un grup de ... nu mă refer la toată lumea, dar... să comentați așa neavenit. 

Aveți primar domnule, nu aveți primar? Cu 9 consilieri vreți să aveți, tot sprectul 

politic? Dumneavoastră toți spuneți că a pierdul, că a câștigat, că nu știu ce ... 

Mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „exact așa cum v-am spus, dumneavoastră, 

Președintele României a fost votat de români și de dumneavoastră PNL-ul în primul 

rând și voi ați pierdut la nivel național și sunteți la guvernare, nu înțeleg.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Nedelcu vă rog eu 

frumos să vorbim la subiect.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „haideți să lăsăm bășcălia și să ne apucăm de 

treabă. D-nule președinte propun să votăm acest proiect cu candidații care au fost 

propuși și să trecem la următorul. Ajunge aici nu facem campanie electorală și ne  

apucăm de treabă. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Bîrsan am stabilit 

împreună cu d-na Tătaru că facem nominalizări la toate proiectele de la 2 – 8 si ulterior 

votăm. Corect? Așa trebuie să facem. Nu pot să-l supun la vot până nu respect dorințele 

colegelor noastre de la USR PLUS. 

Mai sunt propuneri? Nu.” 
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  Se prezintă punctul  3 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului Local al    Municipiului Focșani în Comisia 

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

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri și discuții? 

Domnul consilier Neculai Tănase „îl propunem pe d-nul Bîrsan Costel.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „bună ziua, propunerea noastră la proiectul nr. 

3 este d-na consilier Nedelcu Cristina.” 

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 292/2020 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri și discuții? 

Domnul consilier Neculai Tănase „pentru Școala Gimnazială Nicolae Iorga îl 

propunem pe dl. Costea Ionel.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „d-le președinte aș fi vrut să știu și eu 

de ce d-na Marcu și-a depus demisia din acest Consiliu de Administrație, dacă ne poate 

lămuri și pe noi? Mulțumesc.” 

Doamna consilier Livia Marcu „bună ziua. Aș vrea să vă reamintesc că 

demisia este un act unilateral și nu cred că trebuie să vă dau explicații. D-nului Primar 

i-am explicat cadrul legal și dacă dumneavoastră ați fi studiat dosarul acestei ședințe 

ați fi aflat. Sunt motivele mele personale și nu cred că este vreo problemă în acest sens 

de legalitate. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „am citit raportul, d-na a trebuit să ne 

spună, că în raport acolo scrie, o detașare a unui nou director. Problema este că dânsa 

a fost votată în Consiliul Local, deci noi am împuternicit-o pe dânsa, dânsa se joacă, 

azi este, mâine nu este...” 

Doamna consilier Livia Marcu „d-nule Nistoroiu haideți să vă cunoașteți 

limitele.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „vă rog să vă adresați d-nului 

președinte de ședință. Dacă sunt interese la acea școală spuneți-ne...” 

Doamna consilier Livia Marcu „văd că v-ați transformat în ziarist neinformat. 

Dacă îmi permiteți d-nul Nistoroiu pare să nu aibă funcția de consilier local, ci de 

jurnalist neinformat. Conflictul de interese este conflict de interese. Înaintea începerii 

ședinței ni s-a spus că trebuie să ne exprimăm atunci când suntem în această situație. 

Este problema mea, am explicat-o, nu cred ..., dacă aveți vreo suspiciune vă rog să o 

spuneți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „vroiam să spun că d-nul Nistoroiu confundă 

lucrările care le ia de gaze de la Consiliul Local și probabil că acolo era o 

incompatibilitate și să știți că nu este același lucru, să știți d-nule Nistoroiu. Când 

dumneavoastră vreți să vă luați o lucrare pentru gaze de la Consiliul Local și nu votați, 

nu este același lucru, vă spun, da? Hai să încheiem discuția.” 
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Domnul consilier Corneliu Gheoca „mulțumesc d-nule președinte, chiar nu 

înțeleg ce relevanță are întrebarea d-nului Nistoroiu care într-un mandat nu a citit nici 

un raport, acum a citit un raport și nu a înțeles nimic. Este o demisie, un act unilateral, 

din motive personale. Ce relevanță are?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „d-nule Gheoca țin să vă reamintesc 

când ați avut dumneavoastră acea extindere, grupul PSD nu a ținut cont de culoare, 

dumneavoastră în schimb ați ținut cont la toți ceilalți consilieri locali, județeni.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nule Gheoca, d-nule 

Nistoroiu, haideți să vorbim pe subiect. Noi vorbim de proiectul nr. 4, vă rog eu frumos 

să nu mai deviem de la acest subiect. Să fiți la subiect.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „să ne spună și nouă, aparatul tehnic, 

cine este noul director la Școala Gimnazială, da? Și cum a ajuns în această funcție? 

Mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase „d-nule Nistoroiu nu v-ați retras de la 

licitație, nu? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „unii au in familie, sunt profesori, alții sunt 

săpători cu buldozerul, asta este situația.” 

.... 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „vă rog eu frumos să vorbim pe 

rând. D-nule Nedelcu să știți că nu o să accept să vorbiți așa, cel puțin cât sunt eu 

președinte, când nu o să mai fiu nu aveți decât să faceți circ. Eu sunt aici să-mi cereți 

cuvântul și eu vi-l dau fără nici o problemă. 

Deci revenim la proiectul nr.4, ați făcut nominalizările?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „PSD propune pe d-nul Ungureanu Daniel.” 

 

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

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

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri și discuții? 

Domnul consilier Neculai Tănase „o propun pe d-na Alexandra Tătaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „ mulțumesc, PSD propune pe d-nul Nedelcu 

Mihai.” 

  

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

modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului și urbanism a municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri și discuții? 

Domnul consilier Neculai Tănase „titular îl propun pe d-nul Ionel Costea și 

supleanți pe d-nul Cristian Zîrnă și Corneliu Gheoca .” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „PSD propune pe d-nul consilier Radu Nițu și 

supleanți pe d-nii consilieri Nedelcu Mihai și Nistoroiu Alexandru.” 
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  Se prezintă punctul  7 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 251/2016 

privind aprobarea constituirii comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani, cu 

modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Propuneri și discuții? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „aș avea aici o propunere, de fapt două, cu 

scuzele de rigoare, eliminarea din această comisie a d-nei Dăscălescu Cristina și 

mărirea la 9 membri a acestei comisii prin propunerea următorilor d-nul consilier 

Zîrnă, d-nul consilier Bîrsan, d-nul consilier Costea. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „nu știu de ce d-nul Bîrsan se bagă în treburile 

Primarului de exemplu, pentru că d-na Dăscălescu face servicii de secretariat acolo. 

Nu știu de ce ne amestecăm noi în treburile Primăriei, cum s-ar spune. Poate să propună 

trei, eu vă mai atrag atenția stimați colegi, nu vă puteți duce la toate ședințele în care 

vă băgați pe ordinea de zi, pe proiecte, am constatat că nici nu vă duceți și  vă mai spun 

și o chestiune de cultură generală, vor fi aleși viceprimari și își vor da demisia după 

aceea când vor fi incompatibili când nu vor putea să mai participe la consiliile de 

administrație.” 

Doamna secretar general al municipiului Focșani Carmen Marta Ghiuță 

„la comisie ați stabilit că d-nii consilieri locali vor participa la această ședință fără drept 

de vot. Acum amendamentul nu l-ați mai formulat în acest sens și eliminand-o pe d-na 

Dascălescu, în condițiile în care la comisii ați vorbit, așa cum vă spuneam despre 

participare fără drept de vot, rămâne comisia cu număr par.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „d-na secretar general, păi dacă suntem cu 

drept de vot sau nu, nu putem aprecia noi deocamdată, asta hotărăște legea probabil. 

Eu nu cunosc acest lucru, dacă avem sau nu avem drept de vot. Și eu știu că orice 

comisie trebuie să aibă număr impar. Cu 3 consilieri pe care i-am propus și cu cei 5 

care deja existenți, ar fi 8 și ar fi un număr par. Și apoi dacă trebuie cineva să fie de la 

Primărie sunteți dumneavoastră în această comisie. Remarc că sunteți dumneavoastră 

și d-nul Primar și comandații... Poliției, Jandarmilor și cei ce mai prevede legea.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „stimați 

consilieri conform art. 8, alin. 1 din Legea 60/1991, republicată, se stipulează foarte 

clar se inființează comisia de avizare a cererilor de organizare a Adunărilor Publice la 

nivelul tuturor Consiliilor Locale formată din: Primar, secretarul comunei sau al 

orașului, după caz, reprezentanți ai Poliției și ai Jandarmeriei, reprezentanți. Pentru a 

se putea asigura numărul impar vom solicita de la Poliția Municipiului, de la Poliția 

Locală și de la Jandarmerie să ni se transmită un număr de reprezentanți pentru a 

asigura imparitatea comisiei. Pe de altă parte așa cum am discutat la comisie d-na 

Cristina Dăscălescu asigură secretariatul și avem nevoie de serviciile dumneaei și îi 

mulțumim pe această cale pentru că este foarte rapidă atunci când se întâmplă o 

asemenea ședință și sunt imediat întocmite toate documentele. Iar pe de altă parte 

dumneavoastră, vă invităm oricând să participați, dar fără drept de vot că așa scrie la 

lege. O avem și pe d-na Subprefect aici alături de noi astăzi, îi mulțumim pe această 

cale, dumneaei va face și o verificare a legalității acestei hotărâri și nu aș vrea să 

ajungem în situația ca să primim aviz negativ din partea Instituției Prefectului pe 

această hotărâre, dacă se va vota în felul acesta. Eu asta o propun. Să se facă o 
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completare dacă vreți aceste comisii cu reprezentanți din partea Consiliului Local, dar 

fără drept de vot, iar d-na Dăscălescu să rămână măcar în calitate de secretar fără drept 

de vot al acestei comisii. Avem nevoie de un secretar.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „d-nule președinte, d-nule Primar componența 

acestei comisii este stabilită prin lege și nu poate fi modificată Hotărârea Consiliului 

Local. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „componența este stabilită prin lege, dar nu 

este stabilită în mod exact numărul, da? D-nule Primar dacă doriți dumneavoastră să 

rămână cei 5 care sunt deja în comisie, atunci revin și propun 2 persoane, e bine așa   

d-nule Primar? Deci vor rămâne 5, cei care sunt, plus încă doi și mărim numărul 

comisiei la 7 și dreptul de vot sau fără drept de vot, dacă este stabilit prin lege fără 

drept de vot, atunci fără drept de vot. Putem să o facem cu toată lumea dacă doriți. 

Faceți amendament și propuneți.  

Revin, 2 persoane d-nul Zîrnă și d-nul Bîrsan.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „deci 2 persoane.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „2 persoane să rămână numărul impar și să 

rămână cei 5 care au fost și mai înainte. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „deci nu am înțeles exact, vreți cu drept de 

vot?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „dreptul de vot în comisie nu-l stabilim noi, 

noi trebuie să stabilim prevederile legale.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „deci nu aveți ce căuta acolo.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „...dacă putem vota sau dacă nu putem vota.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vreau să vă întreb ceva, dacă-mi permiteți. 

O puteți întreba dumneavoastră pe d-na Subprefect, ca să putem stinge discuția asta 

acum, dacă poate să ne lămurească pur și simplu, fără nimic altceva, ca un sfat, dacă 

se poate. Nu vreau să vă supărați pe mine d-na Subprefect, o invităm dacă dorește să 

stingă această dispută.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „haideți să facem puțină liniște 

și d-na Subprefect sau d-na secretar vă rog să ne lămuriți puțin.” 

Doamna Subprefect Claudia-Lavinia Serafimciuc „să știți că pot lua cuvântul 

oricând fără drept de vot. Nu am venit aici să răspund întrebărilor dumneavoastră, pot 

lua cuvântul fără drept de vot.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „haideți să facem puțină liniște 

vă rog. Să știți că eu vă pot lăsa să vorbiți așa, fără probleme, dar numai că-mi este 

frică că întârzie d-na Atanasiu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-nule președinte amendamentul meu l-ați 

auzit, vă rog să-l supuneți la vot.” 

  Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „corect, ați propus doi. Dacă nu 

mai sunt alte propuneri, vă rog să supunem la vot amendamentul d-lui Bîrsan. 

Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi „pentru” ale d-nilor și d-nelor 

consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

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

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

„abținere” a d-nelor și d-nilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 
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Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel. 

 Domnul consilier Neculai Tănase „eu aș vrea să rog colegii de la PSD, o parte 

din colegii de la PSD să fie mai serioși, noi aici nu am venit să facem circ. Spunem, 

propunem, dezbatem, dar fără circ. Vă rog frumos. Mulțumesc.” 

 

Se prezintă punctul  8 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului 

Focșani pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții și propuneri? 

Domnul consilier Neculai Tănase „propun pe d-nul Bîrsan Costel și pe d-na 

Dimitriu Ana-Maria pentru că au fost consilieri și în mandatul anterior și deci cunosc 

foarte bine activitatea d-lui secretar. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „propunerea PSD este următoarea: d-nii 

consilieri Radu Nițu și Nedelcu Mihai. Mulțumesc” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „vă mulțumesc. Atunci o să vă 

invit să facem o pauză ca să putem semna buletinele de vot. 

Rog presa să nu participe și nici invitații la desfășurarea acestui scrutin. După ce 

terminăm cu votul vă invit în sală. Inclusiv transmisia online aș dori să fie întreruptă, 

Vă mulțumesc.” 

 Se reiau lucrările ședinței. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Ceilalți 

în bănci pentru că este un vot foarte important, o să mă urmăriți cu atenție.Vă rog luați 

voturile Comisia de numărare, puteți să le luați de aici că sunt toate. Le numărați... deci 

pe masa din față... ca să pot vorbi și Comisia de numărare a voturilor, am o rugăminte, 

intrarea la vot... Vă rog să mă ascultați, domnule Șelaru! Acum vă văd. Să știți. Haideți 

puțină atenție!  

Doamna Tătaru, luați vă rog frumos, loc! Intrarea la vot pentru că sunt președinte 

de ședință, atenție și domnilor, se va face în ordine alfabetică. Da? Vă rog frumos să-

mi... Ba da este exact neapărat, că eu decid, eu sunt președinte de ședință și eu decid. 

Așa am decis. Este decizia mea cum se intră în cabina de vot.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, îmi permiteți?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Da, vă 

rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și dumneavoastră ca și președinte, sunteți și 

consilier, dacă aveți o propunere ca noi toți  ceilalți, o supunem la vot.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Nu, 

domnule.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ba da.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnule 

Bîrsan, eu sunt președinte și pot să... Scuzați-mă, domnul Bîrsan că vorbiți la telefon, 

dar... Da, domnule Iorga, vă rog!” 
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Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „În anii trecuți s-a mai procedat așa, 

să știți că a fost decizia președintelui de ședință, modul de desfășurare a ședinței.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul avocat, și eu am fost în Consiliul 

Local, îmi aduc aminte de toate voturile importante pe care le-am exprimat și nu a fost 

așa. Orice propunere, calitatea dumneavoastră de președinte este să organizați votul, 

nu felul cum vor accede consilierii la vot. Este libertatea fiecăruia să meargă cum 

dorește la vot, să știți. Mulțumesc! Eu asta am avut de spus. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă rog 

în ordine alfabetică. Dacă v-ați hotărât, vă rog să... în ordine deci alfabetică, vă rog să 

luați buletinele de vot și să intrați în cabină. Cine este prima? Doamna Atanasiu, vă 

rog! Doamna Atanasiu, este decizia mea. Luați buletinul de vot și vă rog frumos să vă 

duceți să votați.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Domnul președinte, dar cum rămâne cu 

dreptul fiecăruia de a decide ce, când și cum?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Modul 

de organizare și cum se votează este decizia mea. Eu sunt președinte de ședință și 

trebuie să supervizez.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Citiți aticolul din Regulamentul din 

Consiliul Local.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Să știți 

că pot să și anulez ședința . Este decizia mea … Nu am fost eu președinte. Vă rog 

frumos! Urmați la vot unul câte unul. Este presa în sală. Vă rog să rămâneți în sală și 

să urmăriți cu atenție votul. Vă rog frumos! ” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Domnule președinte, dacă veți urmări 

pelicula video, veți observa că aveți o atitudine autocratică în ceea ce privește 

regulamentul adoptat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă 

mulțumesc!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Cu mare drag! Se prefigurează niște 

abuzuri de putere sau ce să înțeleg?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Revin 

imediat. Vă rog să aveți puțină răbdare. Mulțumesc, doamna Atanasiu! 

Vă rog, domnule Bîrsan! Să vă duceți la vot, dacă îmi permiteți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, eu merg la vot când 

doresc eu în seara asta. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Ok. 

Mulțumesc! Următorul. Atunci, deci așteptăm să vă duceți la vot.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu ne scoatem ochii. Numai că alții, dacă 

vor să facă legea după cum doresc dânșii, după bunul lor plac este treaba dânșilor. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnule 

Bîrsan, eu vă aștept să vă duceți la vot dacă nu, stăm până mâine dimineață. 

Mulțumesc! Eu vă spun următorul lucru, dacă într-un sfert de oră nu vă duceți la vot, 

eu suspend ședința. Aveți 15 minute. Da, domnul Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Domnule președinte, invitați colegii să 

meargă în ordine alfabetică așa cum am decis Mulțumim, domnule președinte!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Nu vă 

supărați, doamna Atanasiu, deci ați votat? Mă scuzați, domnule Bîrsan! Era doamna 

Atanasiu prima. Doamna Atanasiu, vă rog să luați frumos loc. Eu adresez... Nu am 

nicio problemă, luați loc și dau cuvântul doamnei Secretar. Vă rog frumos! Doamna 

Atanasiu, vă rog frumos să luați loc în bancă.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamna Atanasiu, nu mai votați sau plecați 

la București?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Suntem 

online.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Doamna Atanasiu, mai votați sau plecați la 

București?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Și eu vă 

promit că vă dau cuvântul, fără nicio problemă. Eu cred că suntem online. Și vă rog 

frumos să adresați întrebarea. Eu vă dau cuvântul fără probleme. Doamna Atanasiu, 

aveți cuvântul. Vă rog doamna Atanasiu.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Mulțumesc, domnule președinte! 

Întrebarea este, dacă, eu, deși vreau să votez, dar nu vreau să votez prima, nu respect 

ordinea alfabetică pe care nu mi-am ales eu numele, așa s-a nimerit, care sunt 

repercursiunile acestui...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Păi vă 

spun eu... Dacă nu faceți cum vă spun eu pentru că sunt președinte de ședință, putem 

să trecem la următorul proiect, respectiv cele 8 se vor amâna și nu le vom vota. Și 

trecem la proiectul numărul 9. Dumneavoastră decideți, nu eu. Eu v-am spus, este 

decizia mea cum voi face această solicitare de vot. Pentru că este răspunderea mea, 

sunt președinte de ședință. Vă rog frumos încă o dată, aveți 10 minute... ” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Conform cărui articol din Regulamentul 

Consiliului Local al municipiului Focșani, puteți dumneavoastră să decideți că nu se 

mai duc până la capăt celelalte proiecte, nu se mai votează celelalte proiecte?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Eu 

aceeași întrebare... Spuneți-mi în ce articol, unde spune că nu este voie să fac această 

procedură și cu cea mai mare plăcere, dacă îmi răspundeți, vă răspund și eu.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Eu cred că în Consiliul Local consilierii 

trebuie să ia decizii, și nu șeful de...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Repet. 

Mi se pare ordinea alfabetică, dacă vă amintiți, când am depus jurământul, a fost în 

ordinea alfabetică, Este decizia președintelui de ședință. ” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Păi probabil ca să nu ne certăm între 

noi, probabil ați fi vrut să fiți primul,  care să depună jurământul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Și nici 

acum...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Haideți doamna Atanasiu că eu sunt cu ”Ș” 

până ajunge la mine...” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Cer de la dumneavoastră un argument 

legal solid.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Doamna 

Atanasiu, eu asta am făcut. Dacă nu veniți în 10 minute, eu să știți că trec la proiectul 

numărul 9, 10 minute pe ceas. Dumneavoastră decideți, nu eu.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „A fost și videoconferința. Noi v-am așteptat. 

Haideți că eu sunt cu ”Ș” , domnul Ungureanu cu ”U”. Ce facem?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : 

„Domnule Șelaru, vă rog eu frumos, cereți-mi cuvântul și vorbiți pe proiect. Vă rog 

frumos să ne comportăm...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Îmi cer scuze, domnule președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă 

mulțumesc!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Domnule președinte, puteți să 

suspendați ședința, noi ne retragem din ședință. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Doamna 

Tătaru, eu o să încep cu acordul dumneavoastră. Supunem la vot dacă putem continua 

de la proiectul numărul 9? Eventual să ne întoarcem la finalul ședinței să votăm 

celelalte proiecte sau toate proiectele pe care le dorim să le votăm dacă nu considerați 

că... Eu zic să supun la vot dacă continuăm cu proiectul numărul 9 și revenim eventual 

la finalul ședinței prin vot.  

Da, domnul Dumitru, vă rog! Vă rog să vă dați drumul la microfon să vă audă 

cetățenii.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Nu este normal ceea ce ați hotărât 

dumneavoastră. În prerogativele președintelui de ședință nu stau aceste atribuții. 

Modul de desfășurare a votului se stabilește prin votul majorității. Eu propun să 

supunem la vot și să ne desfășurăm în continuare și să votăm ceea ce ne-am propus. 

Iese din... Excedeți cadrului legal. Nu vă puteți atribui niște drepturi pe care nu le aveți. 

Deci nu ne puteți impune. De ce vă permiteți dumneavoastră lucrul acesta?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Este 

decizia mea.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Este decizia dumneavoastră, dar nu este 

legală. Nu puteți impune dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Eu mi-o 

asum, să știți.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „V-o asumați, dar nu este normal.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : 

„Mulțumesc!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Nici legal.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Eu vă 

propun ca să nu fie blocat și să nu stăm foarte mult, încă odată, vă propun să continuăm 

ședința cu proiectul numărul 9, revin și eventual la final mai discutăm, dacă am cu cine 

discuta de la dumneavoastră. Eu n-am nicio problemă să discut, până acum, de la 

începutul ședinței până în momentul de față, liderul de grup de la PNL nu a venit să 

vorbească cu mine. Nu am nicio problemă să fac cum spuneți dumneavoastră, dacă se 

comunică. Dacă nu se comunică, nu am decât să fac cum cred eu de cuviință. Deci vă 

rog propunerea să începem cu proiectul numărul 9. Să supunem la vot. Da, domnule 

Bîrsan. Mă scuzați!” 



23 
 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Domnule președinte, 

dumneavoastră nu puteți hotărî decât ceea ce prevede legea. Dumneavoastră poate cu 

o imaginație bogată s-ar putea să ne puneți doi câte doi ținându-ne de mână. Nu mi se 

pare deloc corect. Dumneavoastră trebuie să supravegheați modul de desfășurare a 

votului, nicidecum ordinea de accedere a consilierilor la cabina de vot. Nu este dreptul 

dumneavoastră. Din punctul meu de vedere faceți un abuz.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnule 

Bîrsan, ca să ieșim din această situație, repet încă o dată. Haideți să trecem la proiectul 

numărul 9. Ajungem la finalul ședinței, luăm o pauză, discutăm și n-am nicio 

problemă. Dacă vreți, stau în continuare și o aștept pe doamna Atanasiu să voteze în 

ordine alfabetică. Cum doriți. Domnule Șelaru, vă rog!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc, domnule președinte! Reiau 

aceeași idee pe care am spus-o și mai adineauri, că acest lucru și acest prerogativ 

aparțin președintelui de ședință, așa cum a spus și domnul președinte de ședință, aici 

prezent de față, și este complet legal. Mulțumesc! Și să știți că eu aștept dreptul la vot, 

că v-am zis sunt cu ”ș” și le dau prioritate la colegi. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Doamna 

Tătaru, vă rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Domnule Șelaru, din câte îmi amintesc 

eu, liderul dumneavoastră de partid a declarat că nu veți participa la vot, cel puțin la 

proiectul numărul 2. Declarația este deja imprimată în presa locală. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnul 

Șelaru, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bineînțeles, dar sunt și alte proiecte de 

votat, noi ne abținem, n-avem ce să facem, am zis clar că vă lăsăm să vă desfășurați, 

să arătați lumii tot ceea ce se poate. ” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Și dacă ați zis că lăsați consilierii să se 

desfășoare ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu am zis clar. Au încălcat legea de sus și 

până jos. Îmi pare rău!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Atunci înseamnă că la acest proiect nu 

ar trebui să comentați suplimentar.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Știți ca la matematică. Quod era 

demonstrandum. Îmi pare rău! Asta-i viața. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Haideți 

să votăm să vedem dacă începem de la proiectul numărul 9. Să deblocăm puțin situația. 

Ulterior, repet luăm o pauză și eventual mai... Cine este de acord cu continuarea 

ședinței începând cu proiectul numărul 9? Aș vrea să supun la vot ca să nu avem nicio 

problemă. 

Cine este pentru? Deci continuăm cu proiectul numărul 9? Și la final revenim, 

repet la proiectele de la 2 la 8 și atunci mai rediscutăm. Vă rog! Haideți să deblocăm. 

Eu vă propun lucrul acesta și eu cred că este normal. Văd că sunt nehotărâți domnii. ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, auziți să nu uităm că avem 

foarte mulți responsabili cu diferite instituții din municipiul Focșani, cetățeni care nu 

știu, asistă la o chestiune care nu este normală. Nu s-a întâmplat așa de când este 

Consiliul Local. Nu știu de ce vă speriați, doar puneți ștampila și votați, altceva ce?” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnul 

Primar, domnul Nedelcu!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere ora înaintată deja 18,43 este acum, 

toți acești colegi din aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Focșani au stat 

aici și au așteptat ca să vă hotărâți ce aveți de făcut și ca să vă dea anumite explicații, 

dacă le solicitați, la proiectele de hotărâre pe care le-am propus astăzi pe ordinea de zi. 

Toți acești colegi mâine vor veni la mine și vor depune cerere pentru aprobarea de 

efectuare de ore suplimentare.. Eu nu am nevoie de stat degeaba. Drept pentru care vă 

mulțumesc dragi colegi. Vă doresc seară plăcută! Mergeți acasă. O să le dau eu 

explicații dacă este cazul. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Da, 

domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vă propun să mergem în continuare de 

la proiectul 9 și după aceea discutăm la urmă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Haideți 

să supunem  și la vot . Vă rog ca să fie în regulă.  

Să supunem la vot această propunere a dumneavoastră.” 

Se supune la vot propunerea domnului consilier Neculai Tănase de a continua 

ședința începând cu punctul numărul 9 și se adoptă cu 21 voturi „pentru” din partea 

următorilor domni consilieri: Iorga Marius-Eusebiu, Radu Nițu,  Ungureanu Daniel, 

Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, 

Șelaru Aurel, Nistoroiu Alexandru,  Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru 

Alexandra. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă 

mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pot să fac și eu o propunere?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă rog, 

domnule Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Aș dori să fac și eu o propunere din partea 

grupului PSD, dacă totuși tot nu v-ați înțeles, eu zic să nu mai revenim la acele puncte 

și să facem în altă ședință. Vreau să supuneți la vot. Este târziu. Este noapte.  Nu-i 

problema noastră că nu vreți să vă votați între voi. Mulțumesc!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Și eu aș vrea să mai...” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „ Da, 

domnul Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Știți că la ora 23,00 nu mai avem dreptul să 

circulăm așa pe stradă , deci v-aș ruga să ne uităm și la ceas ca să ne încadrăm în termen 

legal, să n-avem probleme.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Cu 

siguranță facem rost de hârtie, nici o problemă deci vă garantez că la 2-3... 

Se supune la la vot propunerea domnului consilier Mihai  Nedelcu și  nu se 

aprobă  cu 9 voturi ”pentru ”din partea domnilor consilieri: Iorga Marius Eusebiu, 

Radu Nițu,  Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel,  Nedelcu 
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Mihai, Mocanu Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela și Șelaru Aurel și  cu 11 

voturi ”împotrivă” din partea domnilor consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Marcu Livia 

Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra, Bîrsan 

Costel și 1 vot „abținere” a d-lui consilier Macovei Liviu George. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Deci 

continuăm cu proiectul numărul 9.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Continuăm cu proiectul numărul 9 și la 

sfârșit discutăm proiectele de la 2-8.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Exact.” 

 

Se prezintă punctul  9 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

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

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

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Dacă 

sunt comentarii pe marginea acestui proiect? Vă rog, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, domnule președinte! Domnule 

Primar, apreciez personal faptul că ați introdus la plată sau ați alocat bani pentru factura 

de gaze de pe strada Odobești, având în vedere că, toți locuitorii de pe această stradă 

abia așteaptă să aibă și ei gaze, chiar dacă firma care a făcut respectiva instalație nu   

și-a îndeplinit în totalitate obligațiile. Eu apreciez încă o dată că ați intrat, că ați 

introdus la plată această factură și sperăm că rapid respectivii locuitori or să aibă gaze 

și să se încălzească și ei având în vedere că, marea lor majoritatea nici măcar nu și-au 

procurat lemne, știind că vor avea gaze în iarna asta și fiecare se descurcă acum cum 

poate. Apreciez acest lucru din partea dumneavoastră și locuitorii se așteaptă acum și 

să sperăm că vor primi gaze cât de curând. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Da, 

domnule Primar, vă rog!” 

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

făceam plata acestei facturi încă de anul trecut. Banii erau prevăzuți în bugetul anului 

2020. Din cauza faptului că nu s-a finalizat procesul-verbal de recepție, așa cum ați 

spus și dumneavoastră foarte bine, nu au fost finalizate toate lucrările, suprafața de 

carosabil și trotuarul afectate de această lucrare nu a fost adusă la stadiul inițial, 

bineînțeles nu s-a putut întocmi procesul verbal final și nici nu s-a putut face plata. Nu 

putem face o plată fără să avem procesul verbal de recepție a lucrării și același lucru 

se va întâmpla și acum. Până când nu vom avea procesul verbal de recepție finală a 

lucrării nu se va putea face plata. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Dacă mai 

sunt și alte comentarii pe marginea acestui proiect de hotărâre? Vă rog! Dacă nu, supun 

la vot. Da, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu mă abțin de la acest vot. Nu cum am făcut 

lucrarea, dar având în vedere că mă ocup de gaze, eu nu votez. Mulțumesc! Nu particip 

la vot.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă rog 

să notați doleanța domnului Bîrsan.” 
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Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 9 și nu se aprobă cu 

9 voturi ”pentru ”din partea domnilor consilieri: Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu,  

Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel,  Nedelcu Mihai, Mocanu 

Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela și Șelaru Aurel și  cu 11 voturi ”abținere” 

din partea domnilor consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra și o 

neparticipare din partea domnului consilier Bîrsan Costel.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă 

mulțumesc. N-a participat domnul Bîrsan.” 

 

Se prezintă punctul  10 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Dacă 

sunt comentarii pe marginea acestui proiect de hotărâre? Da, domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc, domnule președinte! Eu aici 

aș vrea să-i spun domnului Primar, domnule Primar, ați spus că ne invitați să discutăm 

ce obiective aveți, ce vreți să faceți, adică așa rămăsese că ne întâlnim. Nu ne-am mai 

întâlnit să discutăm. Ați făcut niște credite și noi nu știm ce vreți să faceți cu ele. Deci 

rămăsese... Deci ultima oară ne-ați spus că ne invitați să discutăm despre aceste 

obiective. Așa a fost ultima oară. Am așteptat. Nu ne-ați invitat.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Domnilor, domnul consilier.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Da, 

domnul Primar, vă rog!” 

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

permiteți? Domnul consilier, văd că și la proiectul precedent n-ați votat și ar trebui 

focșănenii să știe la ce v-ați opus. Nu putem finaliza în cazul acesta . Aveam bani 

alocați pentru branșamente de apă, canalizare, hidranți, rețele de gaze pentru extindere 

Școala nr. 3. Deci Liceul de Artă Gh. Tătărescu” nu se va putea muta că nu vom mai 

putea finaliza lucrările la timpul stabilit. Nu, la proiectul precedent, și vă spun de ce. 

Pentru locurile de joacă din Peneș Curcanul, cartier Gară și Longinescu nu mai putem 

face branșamentul electric. Deocamdată, pentru că acestea erau sume alocate și să spun 

focșănenilor ce nu ați votat. Reabilitarea și modernizarea blocului situat în Măgura 

123.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „ 

Domnule Primar.” 

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

de la Onasis....” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Scuzați-

mi intervenția, dar am votat proiectul numărul 9.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Și nu s-a 

votat Planul Urbanistic General pentru care aveam alocată o sumă extrem de 

importantă pentru că avem câteva studii pe care trebuia să le reactualizăm. Iarăși le-ați 
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blocat. Cât despre creditele acestea, este o formalitate. Creditele, creditul de fapt 

obținut de la BCR a avut obiective... Noi acum nu facem altceva decât v-am propus să 

aprobăm tragerile pentru anul acesta din aceste credite. Dacă vă uitați cu atenție, deci 

nu vorbim de altceva, decât de niște credite, niște alocări de sume pe care noi le 

propunem pentru obiectivele deja aprobate încă de anul trecut de când s-a contractat 

acest împrumut. Este simplu. Sunt proiecte pe fonduri europene. Sunt proiecte în 

derulare, iată, reabilitarea Parcului Bălcescu, Piațeta Teatru și Milcovul , lucrări de 

modernizare și recondiționare la terenurile de sport de la Liceul cu Program Sportiv, 

extindere cu 12 săli  la Școala numărul 3 cum era numit proiectul, acum extinderea 

pentru Liceul de Artă ”Gh. Tătărescu”, sala de sport multifuncțională de la Grupul 

Școlar Auto, Ion Basgan, Panduri. Toate astea sunt lucrări pe care noi trebuie să le 

aprobăm, sunt în derulare. Noi trebuie să aprobăm doar alocarea acestor sume pentru 

derularea în continuare a acestor investiții. Practic dumneavoastră blocați orice 

investiție, deci nu aveam ce să discutăm aici. Aici era vorba doar de o tragere, de 

aprobarea tragerilor stabilite inițial prin contractul de împrumut încheiat cu BCR-ul.              

N-aveam... Ce să discutăm aici? Sunt obiective clare care au fost stabilite. Acestea nu 

pot fi modificate cum vrem noi.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnul 

Tănase, erați la cuvânt. Urmează domnul Nedelcu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci domnul Primar, dacă dumneavoastră 

credeți că noi venim aici doar să ridicăm mâna și fără a avea niște consultări vizavi de 

ce se face cu bugetul municipiului Focșani, că-i din împrumut , că-i din resurse proprii 

sau nu știm ce obiective urmează să se construiască, eu zic că este o greșeală din partea 

dumneavoastră. Deci noi nu suntem aici doar să ridicăm mâna, noi suntem aici ca să 

participăm cu toți la ceea ce urmează să se întâmple în municipiul Focșani.” 

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

discutat cu dumneavoastră foarte clar.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci nu vorbim așa gratuit. Aveți dreptate, 

dar trebuie să ne consultăm, că așa este normal.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Eu v-am 

spus foarte clar și simplu. Vă transmit ordinea de zi și cu proiectele și dacă aveți 

nelămuriri, întrebați-mă. Iar acest proiect... deci aceste obiective au fost aprobate încă 

din 2020, oameni buni. Acum doar aprobăm limitele maxime de credite pe care le 

puteți aloca în acest an. Deci nu este vorba despre... Mai vreți să ajungeți și ministru 

secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. O să-și pună aceia mâinile în cap. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnule 

Primar, haideți să vorbim la subiect.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „V-ați enervat degeaba. Dumneavoastră 

credeți că așa se face? Faceți dumneavoastră de capul dumneavoastră și nici măcar nu 

consultați consilierii? Păi nu se face așa. Noi suntem 21 de consilieri aleși și trebuie să 

avem și un punct de vedere .” 

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

este o solicitare a Comisiei pe care dumneavoastră cred că va trebui să o coordonați. 

Și-mi pare rău de Comisia aceea, dacă ajungeți acolo, îmi pare rău!” 
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 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : 

„Domnule Tănase, domnule Primar, vă rog, domnule Nedelcu aveți cuvântul. Vă rog 

frumos în ordine.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog frumos puțină liniște.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Și după 

aia domnul Bîrsan se înscrie la cuvânt.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnilor colegi, rămân consternat. Am 

crezut pentru câteva zile că s-a schimbat ceva cu dumneavoastră. V-ați revenit în 

totalitate. Este același PNL pe care îl recunoșteam.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnul președinte, vă rog frumos să 

interveniți.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Am 

înțeles. Domnule Victor, eu conduc ședința și nu v-am dat cuvântul, da?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vedeți-vă de treaba dumneavoastră, 

domnul Victor. Dumneavoastră sunteți cu aritmetica.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă rog 

frumos să vorbiți pe proiect.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu se poate ca dumneavoastră stimați 

colegi, trei dintre dumneavoastră doriți să fiți viceprimarii acestei urbe, ai cetățenilor, 

să votați împotriva cetățenilor, împotriva unor proiecte de care beneficiază cetățenii 

acestei urbe. Nu pot să cred, că voi cei trei, care vă bateți pentru cetățeni, chipurile în 

ghilimele, sunteți în stare să nu votați proiectele pentru acești cetățeni. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Haideți 

să supun la vot. Domnul Bîrsan, vă rog! Corect. Aveți dreptate, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu n-am vorbit deocamdată. Domnule 

Primar, noi am avut o discuție la un moment dat, în care v-am rugat, toate proiectele 

pe care intenționați să le aduceți spre avizare, spre aprobare Consiliului Local, deci 

înainte de a intra pe flux, să avem o consultare pentru fiecare proiect, să meargă repede 

și toate asperitățile care decurg dintr-o poziție sau alta, să le rezolvăm acolo între noi 

și ședința să decurgă repede,  legal și normal. V-am spus asta, domnul Primar, dar nu 

ați marșat pe propunerea mea. Probabil de aici ies și cum am spus, anumite asperități. 

Mulțumesc frumos! ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnul 

Dumitru, voiați să luați cuvântul? Da, vă rog! După aia domnul...” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Poate nu ne-am făcut înțeleși, însă dorința 

noastră de a ști și de a cunoaște în detaliu, de a ni se prezenta stadiul în care sunt 

lucrările, toate amănuntele și toate fazele ce presupun... noi nu dorim să blocăm 

proiectele derulate de către Primăria Municipiului Focșani, noi vrem ca aceste lucrări 

să fie executate conform proiectelor și în deplină legalitate. Dorința noastră este doar 

să fim informați. Am avut o discuție în care noi v-am solicitat doar să ne prezentați, să 

avem o întâlnire să dezbatem, să cunoaștem stadiul în care sunt lucrările respective, 

destinația precisă și în detaliu al banilor. Asta ne dorim noi. Noi nu dorim să blocăm 

proiectele care sunt în beneficiul cetățenilor municipiului Focșani. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă 

mulțumesc! Domnule Primar, vă rog!” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Vă 

contraziceți, domnul Dumitru. Tocmai ce ați blocat. Vreau să-l întreb și eu pe domnul 

consilier Tănase când va merge în Consiliul de Administrație de la Liceul de Artă ”Gh. 

Tătărescu”, cum va justifica votul dumnealui în fața profesorilor și în fața 

reprezentanților, părinților pentru că nu au votat alocarea de sume necesare finalizării 

acestui proiect. Eu asta întreb și asta spun, iar aceste proiecte domnilor consilieri, le-

am transmis pe mail la fiecare dintre dumneavoastră. Puteați să mă întrebați și după. 

Nu sunt obligat să stau să vă chem de câte ori aveți dumneavoastră chef să veniți. Iar 

dacă aveți nevoie de explicații, puteți veni oricând, ușa mea este deschisă și vă las să 

veniți să discutăm orice problemă aveți dumneavoastră. Iar stadiul proiectelor dacă le 

doriți, domnul consilier, să le verificați, puteți merge și pe teren, dacă le știți în primul 

rând, că bag seamă că dumneavoastră sunteți nou în acest legislativ, aveți circumstanțe 

atenuante, dar bag seamă că domnul Tănase nu le știe. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „ Domnul 

Primar haideți să vorbim... Domnule Tănase, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, eu constat că domnul Primar    s-a 

supărat, domnul Primar cu justificările...” 

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

supărat. Eu manifest indignarea focșănenilor. Eu aici sunt reprezentantul focșănenilor. 

N-am făcut un proiect împotriva voinței focșănenilor.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cum justificați dumneavoastră ?” 

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

Bîrsan  spune mai devreme că mă felicită că am alocat sume de bani pentru ca să aibă 

cetățenii de pe strada Odobești gaze, iar dumneavoastră nu votați proiectul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu v-am lăsat să vorbiți.” 

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

acum pe strada Odobești și spuneți, eu n-am votat, ca să n-aveți gaze.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, dumneavoastră credeți că 

noi suntem de decor aici? Cum justificați dumneavoastră că veniți cu tot felul de ... Noi 

am discutat, înseamnă că dumneavoastră nu vă țineți de cuvânt. Am discutat acum 

două luni. Am spus, domnule cu orice proiect vreau să-l promovez, discutăm. Și așa 

este normal, pentru că noi nu suntem de decor aici. Că am venit pur și simplu că n-am 

ce face acasă. Am venit să votăm în cunoștință de cauză. Noi asta v-am cerut.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Convocarea a fost transmisă pe 21. Azi suntem în 28.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu nu mă justific nimănui, doar lui 

Dumnezeu mă justific.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Haideți 

să încheiem. Haideți vă rog frumos puțină liniște! Domnul Nedelcu,  doamna Nedelcu 

haideți să-l votăm și scăpăm. Dacă doriți, revenim. Proiectul numărul 9 a fost votat. 

Am votat proiectul numărul 9. Trecem la proiectul numărul 10, vă rog! Supun la vot 

proiectul numărul 10. Nu, mulțumesc domnule, am încheiat subiectul.  Numărul 9. 

Atunci domnul Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Discut pentru proiectul 10. Vreau să-i 

adresez o întrebare domnului Primar pe care i-am mai adresat-o.  Cred de cel puțin 12 

ori. În resistematizarea municipiului Focșani și a traficului rutier, dumneavoastră 
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intenționați să propuneți... deja proiectul mi se pare că este în fază de documentație 

tehnică pentru implementarea a 2 sensuri de circulație unice, în Focșani, primul de la 

Comcereal, de la intersecția dintre Bulevardul Unirii și Anghel Saligny, până pe strada 

Mărășești, deci la Obor. Și următorul sens de la intersecția dintre strada Mărășești și 

Cuza Vodă, deci va fi un sens unic până spre Penny, Policlinica 2.  

Bun, având în vedere aceste 2 mari sensuri unice care vor crea probleme în 

sensul dispariției multor locuri de parcare din calculul meu, undeva  la vreo 1000 și 

ceva de locuri de parcare, care vor dispărea, dar va influența pentru mult timp mulți 

ani circulația în Municipiul Focșani, circulația auto și voiam să vă adresez o întrebare 

legată de următorul aspect. În cazul în care se blochează tronsonul de stradă, de 

Bulevardul Unirii din Piața Unirii din cauza unui eveniment sau altul,  o sărbătoare mă 

rog, traficul rutier care va veni dinspre Sud, pe sens unic, Bulevardul Unirii, pe unde 

se va devia? Vă rog să-mi spuneți. Că este o mare nebuloasă pentru mine.” 

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

răspuns și pentru acesta. Dacă îmi permiteți, domnul președinte? Nu se va mai închide 

Bulevardul, iar soluția este și am discutat-o împreună cu domnul Ion Ștefan în 

momentul în care era ministru pe Programul Național de Reziliență și o să am 

rugămintea să ne sprijine și doamna ministru, Secretar de Stat, aici de față, doamna 

Corina Atanasiu, să putem să accesăm în continuare acel proiect pentru că am depus 

această fișă de proiect pentru a face o modernizare și o resistematizare urbană a întregii 

zone centrale, astfel încât să avem pasaj subteran  de la intersecția Maior Gheorghe 

Pastia cu Bulevardul Unirii și Unirea Principatelor, deci de la Big până cel puțin la 

Ceasul Rău, să avem pasaj subteran, dar până atunci să vedem noi acest proiect finalizat 

pentru că sunt indicatori de proiect pe care noi ni i-am asumat în fața Uniunii Europene. 

Este contract de finanțare semnat.  

În acest moment avem contractul de proiectare tehnică și execuție deja în 

derulare. În acest moment se lucrează la proiectul tehnic. Ulterior se va trece la 

implementarea sa, dacă vom obține toate autorizațiile și avizele în termenul legal 

posibil și sunt convins că le vom obține, pentru că avem o echipă de proiect foarte 

aplicată și care se implică foarte mult, chiar în fiecare săptămână avem ședințele și se 

vor găsi soluții, mai ales că nu va fi un proiect simplu, va fi un proiect integrat cu alte 

4 sau 5 proiecte legate de resistematizarea infrastructurii rutiere printre care și un 

management inteligent al traficului, cu monitorizarea video și prin senzori cu bucle de 

inducție cu tot ce trebuie a 30 de intersecții. Prin acest sistem de management 

inteligent, vom fluidiza și mai mult circulația, deci nu vor fi doar 2 sensuri unice simple 

și atât.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă rog, 

domnule!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, este un pic de dezinformare, 

cred din partea dumneavoastră și vă spun de ce. Respectivul tronson de bulevard se va 

închide. Când va fi nevoie de o defilare a armatei sau așa-zisele paranghelii, care-i 

plăceau domnului Nițu, îi plăceau parangheliile de numai, numai... deci se vor închide 

și dacă se vor închide acel indice de trafic trebuie deviat cumva și dumneavoastră încă 

nu dați răspunsul. Întâi faceți acel pasaj de care și eu v-am adus aminte dacă țineți 

dumneavoastră cont într-o ședință de Consiliu local, când am spus să se facă un pasaj 

subteran și o doamnă de la dumneavoastră din Primărie spunea că nu este posibil un 
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pasaj subteran de la Big și eu am spus nu acolo că nu știu dacă se poate ieși la acea... 

cum spuneți dumneavoastră, ci probabil în fața bisericii nu știu cum se numește, de la 

intersecția cu Bulevardul Republicii, cu Ștefan cel Mare, scuzați-mă. Întâi haideți să 

facem pasajul că, tehnic, printre altele m-am mai interesat și eu și nu-i chiar așa, că nu 

se vine foarte aproape de fundația blocurilor sub nicio formă și constructiv vorbind, 

cum am discutat și eu cu specialiști, este simplu și nu este mare cheltuială, mai ales  

că-s fonduri europene. Haideți întâi să facem acest proiect cu acest pasaj  și după aceea 

să facem ce doriți dumneavoastră.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Este deja 

aprobat, ce facem? Blocăm acest proiect? Pierdem  16 milioane de euro.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, nu contează, 

dumneavoastră ca Primar, ca edil trebuie să aveți o viziune, să știți cum va arăta acest 

oraș peste 20 de ani.” 

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

viziune.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi dumneavoastră nu vă imaginați făcând 

așa ceva, veți bloca acest Focșani, ne vom învârti ca un din ăla într-o căldare, prin 

Focșaniul ăsta pe aici. Vreți să ne faceți pietoni. Nu se poate. Dumneavoastră... și încă 

o chestie vreau să spun. Nu credeți că era necesar să facem un mic, cum să-i spun 

referendum, cetățenii să-și exprime punctul de vedere. Ați văzut dumneavoastră. 

Numai o secundă, vă rog! Ați văzut Piața Unirii cum arată? Ce circ este în Piața Unirii 

de când s-a făcut? Că n-a întrebat nimeni pe nimeni și suportăm și acum de ani de zile, 

Piața Unirii cum este, sectorul ăsta de drum pietruit. Cei din București au aruncat piatra 

publică și noi am dat bani pe ea de am adus-o aici. Și știți dumneavoastră mai bine și 

altele. Nu vreau să intru în detalii în public, dar zic să vă gândiți bine că nu cred că este 

o idee bună. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Doamna 

Atanasiu, vă rog frumos! Doamna Atanasiu era la cuvânt. După aia, domnul Nițu. Vă 

rog, doamna Atanasiu!” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Mulțumesc frumos, domnule 

președinte! Am doar o întrebare. Nu știu la ce proiect european se referă domnul Primar 

și dacă puteți să-mi dați și mie ID-ul proiectului, dacă ziceți că este pe fonduri 

europene. ” 

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

vorba despre proiectul de resistematizare a infrastructurii de transport la nivelul 

municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesabilității deplasării cu 

transportul public cu bicicleta și pietonale. Încă din titlu ni se sugerează această soluție, 

pietoni sau cu bicicleta sau cu transportul public.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „V-am întrebat pentru că mai este un 

proiect care se numește implementarea unui sistem de management al traficului și 

monitorizarea...” 

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

este complementar.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Este complementar.” 

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

toate avem semnate contractele de finanțare, suntem în diverse stadii de...” 
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Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Știu că sunt semnate contractele de 

finanțare, voiam doar să știu ID-ul ca să pot să monitorizez, să văd în ce stadiu sunteți.” 

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

verificați.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Asta era... deci este dezvoltarea rețelei 

de piste dedicate circulației bicicletelor. Nu aveți ID-ul?” 

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

am aici în proiect și nu-l știu pe de rost. Avem 35 de contracte de finanțare semnate. 

Nu le țin minte pe toate.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Trebuie terminat pe 30 ianuarie 2021. 

Mulțumesc!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți?” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Termenul de finalizare este  30 ianuarie 

2021.” 

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

s-au făcut solicitări la comisii și s-a obținut prelungirea termenelor.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Ok. Mulțumesc!” 

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

în termen.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnul 

Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, am o rugăminte,     ne-ați 

spus aici și chiar v-am înțeles că sunteți președinte de ședință să limităm cuvântul că 

ne repetăm.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnul 

Nițu, dacă aș vrea să fac lucrul acesta, trebuia făcut la începutul ședinței.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Deci haideți să rezolvăm cu timpul ăsta și doi, 

domnule hai să ne luăm de niște lucruri, ca să votați niște lucruri mărunte pentru 

municipiul Focșani, care sunt propuse de mai mult timp de Primar și veniți cu chestii 

de astea care se vor face, dar mai durează.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Vă rog!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 și nu se aprobă  

cu 9 voturi ”pentru ”din partea domnilor consilieri: Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu,  

Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,  Gongu Emanuel,  Nedelcu Mihai, Mocanu 

Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela și Șelaru Aurel și  cu 12 voturi ”abținere” 

din partea domnilor consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Tănase Neculai, Zîrnă Cristian, Atanasiu Corina și Tătaru Alexandra , 

Bîrsan Costel.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Ba da. 

Am fost foarte atent. Am mâncat la prânz, am băut și apă. N-am luat pastilele.” 

 

Se prezintă punctul  11 de pe  ordinea de zi:   proiect de hotărâre privind 

alocarea sumei de 35,65 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 
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2021 pentru organizarea Sărbătorilor de primăvară 1 și 8 martie; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Dacă 

sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Domnul Zîrnă, vă rog!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnule președinte, cu tot respectul și 

toată stima pentru doamne și domnișoare, suma aceasta este extrem de mare, 35,00 mii 

lei cheltuiți pe aceste 2 zile mi se pare foarte mare. Noi, PNL-ul am face un 

amendament, să reducem suma la 5,00 mii ron.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Da, 

mulțumesc, domnule Zîrnă. Dacă mai sunt alte comentarii? Domnule Primar, vă rog!” 

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

colegi, vreau să vă reamintesc faptul că, în municipiul Focșani avem cel puțin 30 de 

mii de doamne. Haideți să împărțim 5,00 mii lei la 30 de mii de lei. Haideți să vedem 

cât ar însemna. Noi nu ne-am propus să achiziționăm 30 de mii de flori. Am propus 

2200 plus încă 300 de flori naturale, plus aranjamente. Este deplorabil ceea se întâmplă. 

Poate vrea domnul Ion Ștefan să mai aducă din rezerva pe care  avut-o în 2016, niște 

rafaelo și niște ghivece. Poate așa facem o economie.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnule 

Primar, haideți să fim la subiect, doamna Dimitriu, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc. Domnule 

președinte! Aș vrea să-i spun domnului Primar că nu reușește să dea flori pentru  

30 de mii de doamne, nici în 10 ani de acum înainte, că n-o să aveți fizic cum să vă 

întâlniți cu dumnealor. Mai mult decât atât, domnul ministru Ion Ștefan a luat acele 

flori din banii proprii. Dumneavoastră luați bani din bugetul focșănenilor ca să dați 

flori la doamne și domnișoare.  

 Așadar, cred că doamnele și dacă vă uitați în urmă, anul trecut, pe portalurile de 

știri, o să vedeți că foarte multe doamne v-au criticat că, decât să dați flori, mai bine 

ați da la un orfelinat, mai bine ați da la bătrâni, chiar dacă este 1-8 Martie. 

Puteți să puneți o felicitare pe facebook să le urați o primăvară frumoasă și cred 

că este suficient. Nimeni nu suferă că a dat domnul Primar o zambilă unei doamne sau 

domnișoare. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei : „Domnul 

Nedelcu, apoi domnul Bîrsan se încrie la cuvânt. Vă rog, domnule Nedelcu. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ce să mai spun acum? Rămân consternat. 

Stau acum și mă întreb. Am o întrebare retorică, că m-ați lăsat fără cuvinte. Pe mâna 

cui a încăput domnule țara asta? Mă… voi sunteți zdraveni? Să vă faceți de râs? Cum 

este posibil să cumperi flori de 5,00 mii lei?  

Dacă sunteți căsătorit, domnule Zîrnă, nu mi-ați răspuns sau dacă aveți o 

prietenă, vă duceți cu un ghiocel de 1 leu sau cum faceți dumneavoastră?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnule președinte, discuția nu are sens.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu știu, îmi pare rău, dar cred că doriți să 

vă faceți de râs, în continuare, doriți să vă faceți de râs.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: ”Mulțumesc, domnule 

Nedelcu! Domnul Bîrsan, apoi domnul Zîrnă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog!” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnilor, domnilor e vorba, domnul Primar 

a făcut referire...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei:„Vă rog puțină liniște.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...la 30.000 de femei, păi să nu confundăm 

1 Martie cu ajutoarele sociale, da și apoi cine are prietene, de care spune domnul 

Nedelcu, oferă prietenul flori, nu așteaptă cu mâna întinsă la Primărie, să i se ofere o 

floare, da? Nu, domnilor să nu confundăm, să nu confundăm campania electorală, da, 

cu banii Bugetului focșănenilor. Domnule Nedelcu avem femei cu toții, le iubim, sunt 

prietenele, soțiile noastre, dar nu cred că femeia și doamna dumnevoastră așteaptă o 

floare de la Primărie.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți să ne gândim la banii pe care-i 

risipim.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Banii risipiți, acești bani sunt ai 

focșănenilor...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...sunt și ai mei și ai dumneavoastră.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu, să știți că vă iau... Deci 

vă rog eu frumos domnule Nedelcu. Domnule Nedelcu, domnule Nedelcu, nu vă aud 

focșănenii. Haideți să vorbim pe rând. Domnule Bîrsan, domnule Bîrsan, domnule 

Bîrsan, deschideți microfonul, deschideți microfonul, domnule Bîrsan, vă rog să 

deschideți microfonul, că nu vă auzim. Domnule Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnule președinte, în raport scrie așa ”o 

lalea 6 lei”. Eu de-a lungul anilor nu am reușit să cumpăr o lalea cu 6 lei și ar mai fi 

aici un aranjament floral de 110 roni. Vreau să știu și eu cui dăm aceste 170 de 

aranjamente, dacă tot vorbim despre treburile astea?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Dacă se mai înscrie cineva la 

cuvânt, vă rog? Doamna Tătaru.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi voie, dați-mi voie...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Tătaru, după aceea 

domnul Primar.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Da, și eu aș fi vrut, scuzați-mă 

domnule Primar, aș fi vrut și eu același lucru, să știu de ce 300 de flori naturale la 12 

lei, de ce 2.200 la 6 lei, unele doamne sunt mai puțin pretențioase, față de altele, de ce 

aranjamentul 110 și de ce 170 de bucăți? Să presupunem că vom organiza un spectacol 

de 8 Martie și un aranjament trebuie să fie mai scump decât cel oferit personalului 

medical, de 60 de roni, cam așa am calculat eu că vine aranjamentul floral la următorul 

proiect.  Deci vreau să știu cam ce fel de flori sunt. Da, cred că sunt sume, sunt de 

acord că sunt sume uriașe. Poate 5.000 de lei este prea puțin, USR-PLUS propune 

amendament, reducere la fiecare deviz cu 50%, pentru că zambilele nu costă 6 lei, din 

cunoștințele mele, lalelele, eu și colegii mei din partid anul trecut am cumpărat lalele 

la 2 lei.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, mulțumesc! Domnule 

Primar dacă, erați înscris la cuvânt, dacă doriți să comentați...” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aranjamentele florale le ofeream 

doamnelor care în Municipiul Focșani dețin poziții importante și voiam să le oferim 

un cadou  frumos, da? Unul dintre aceste cadouri, care a ajuns de-a lungul anilor, în 

fiecare an am avut acestă tradiție, tocmai ce a spus domnul consilier Bîrsan, nu a fost 

primit cu plăcere de către soția dumnealui, cu toate că eu l-am transmis din inimă. Vă 

mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, doamna Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc, domnule 

președinte. Dacă îmi dați voie, domnul Primar s-a exprimat în felul următor, se vor da 

aceste flori unor doamne care ocupă poziții importante. Domnule Primar, să înțeleg că, 

dacă îmi dați voie până la capăt, adică dumneavoastră îmi spuneți mie, că doamna 

taxatoare  din Piața Moldovei nu merită așa ceva, pentru că nu are o funcție importantă? 

Dumneavoastră vă dați seama ce ați spus acum?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Foarte corect.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Foarte bine, să audă doamnele 

și domnișoarele din Municipiul Focșani. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideți  să, domnule Nedelcu 

haideți să...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Să audă și că le luați lalele de 2 lei, că așa 

le considerați dumneavoastră, de 2 lei. Deci domnul Primar consideră, doamnele și 

domnișoarele de 35.000 de lei, dumneavoastră considerați că meritul și respectul 

pentru doamnele și domnișoarele în orașul Focșani este de 2 lei, că așa vreți să faceți, 

cam asta e suma.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Mulțumesc, domnule 

Nedelcu. Domnule Iorga, vă rog, domnule Iorga aveți cuvântul, vă rog deschideți 

microfonul.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc, domnule președinte! 

Aș vrea să întreb pe colega consilier Tătaru dacă are ceva împotriva femeilor, că am 

înțeles sau am înțeles eu greșit? Să știți, nu, știți de ce vă întreb, eu sunt de acord că, 

dacă sunt și colegii în asentimentul meu, să dăm și la bărbați și dăm la bărbați și la 

femei, nu e nicio problemă, da? Veniți cu o propunere, mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Dimitriu, apoi 

doamna Tătaru, vă rog, așa a fost ordinea la cuvânt, inclusiv doamna Atanasiu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte. Dacă a venit vorba de respectul oferit doamnelor și domnișoarelor, cred că 

domnului Primar i s-a ridicat această problemă, cu Piața Unirii, în care doamnele și 

domnișoarele efectiv își strică pantofii de foarte multă vreme, lucru la care 

dumneavoastră nu ați venit cu un, cu o rezolvare la această situație, care zace de foarte 

mulți ani, deci ați putea într-adevăr, dacă chiar vă aplecați asupra doamnelor și 

domnișoarelor și aveți atât de mult respect, puteți într-adevăr, Piața Unirii s-o 

reabilitați, dar conform, nu cum o facem an de an, cu foarte mulți bani și anul care 

vine, arată mai jalnic. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, doamna Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș 

dori să-i răspund domnului consilier Iorga. Cred că îmi amintesc acum vreo 4 ani, când 

a devenit dumnealui viceprimar, ne-a oferit niște panseluțe, cred că mi-au plăcut foarte 
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mult panseluțele, mulțumesc frumos pentru ele și sunt convinsă că o panseluță din 

aceea a costat cu mult mai puțin  decât un aranjament floral de 110 lei, da și am apreciat 

acea panseluță și cred că am păstrat-o mult timp la geam. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Cuvintele dumneavoastră mi-au 

mers la inimă.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „....nu am nimic împotriva 

domnişoarelor și doamnelor. Am propus un amendament de reducere a sumelor alocate 

cu cel mult 50%, să nu putem să considerăm doamnele de 2 lei, nici lalelele de 2 lei. 

Toate doamnele și domnișoarele merită câte o floare, dar consider că doamnele și 

domnișoarele care gândesc sau au un raționament sănătos, apreciază foarte bine o 

zambilă dată din suflet, de 3 lei și  nu neapărat un aranjament  de 110 lei. Vă 

mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu era la 

cuvânt, vă rog!” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Mulțumesc, domnule președinte! Eu 

cred că femeile din Focșani s-ar simți mai prețuite dacă n-am mai sifona banii publici, 

ținând cont că dumneavoastră puteți să comandați aceste flori din timp, să le achitați 

din timp, să negociați en gros, nu să le cumpărați în ultima zi de la florăreasa din colț, 

când costă 6 lei. Deci prețul ăsta nu se justifică, pur și simplu nu se justifică. 

Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, domnelor și domnilor 

consilieri, dat fiind faptul că văd o aversitate așa împotriva tuturor proiectelor pe care 

le-am propus, retrag toate proiectele, începând de la proiectul 11, până la proiectul 35, 

le retrag de pe ordinea de zi, de astăzi. Vă mulțumesc! Le retrag ca să nu mai aveţi ce 

discuta și să sifonați bani.Mergeți și faceți voința PNL-ului, USR-ului, votați doar 

împotriva cetățenilor. Eu nu pot să accept să vă bateți joc de cetățeni. Iar în ceea ce 

privește florile, doamnă, dacă nu știați, nu poți să faci un contract cu 2 ani înainte ca 

să cumperi flori, iar în ultimii ani am făcut contracte doar cu societăți en gros din 

București, tocmai pentru a cumpăra cât mai ieftin, da, dacă aveți cunoștințe. Nu mai 

aruncați așa, în zadar cu niște vorbe inutile, doar ca să vă auziți vorbind. Poate nu 

sunteți vorbită. Vă mulțumesc! O zi bună vă doresc!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar aș dori să vă 

întreb de serele de la Mândrești. Vorbiți că, contractați la București, când aveți serele 

de la Mândrești? Aia e altă mâncare de peşte sau cum?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Scuzați...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Serele Municipiului Focşani, 

din cartierul Mândrești...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Inclusiv de la 3 la 8.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte, i-ați dat cuvântul...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „...serele. Domnule Primar acum 

nu mai auziți?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „I-ați dat cuvântul, că dacă vorbeşte peste...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, e dreptul meu...” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan, doamnelor 

și domnilor consilieri, haideţi puțină liniște. Domnule Primar vă rog să ne reamintiți ce 

proiecte retrageți, ca să fie foarte clar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Retrag proiectele de la 3 până la 8, 

o dată, s-a votat proiectul 9 si proiectul 10 și de la 11 până la sfârșit, toate proiectele 

care sunt inițiate de mine.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, deci rămân...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Inclusiv suplimentarea.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Imediat, domnule Bîrsan.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Rămân doar proiectele inițiate de 

ceilalți consilieri.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog, doamna secretar să 

notați acest lucru.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, vă mulțumesc, vă doresc o 

seară bună!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, proiectele odată votate 

nu mai pot fi retrase.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Păi nu că, dânsul s-a referit la 

cele, suntem la proiectul...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi cele care nu au fost votate nu mai pot fi 

retrase...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Suntem la proiectul numărul 

11.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci domnul Primar a zis că începând de la 

proiectul 3...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu, domnul Primar a spus, 

dar nu va fi așa.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Proiectul numărul  3 nu a fost 

votat.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule președinte...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...proiectul numărul 3, domnule Primar, 

proiectele nu au fost votate.....s-a votat...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Haideți, puțină liniște și vă 

lămuresc eu, vă rog frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am dreptul să retrag proiectul în 

orice moment până la votarea lui. Ba da, nu-i adevărat.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule președinte, dacă îmi 

dați voie. Domnul Primar nu are....proiectele în timpul ședinței de Consiliu Local.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Ce vorbiți, citiți Codul 

Administrativ, doamna consilier!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei:„Vă rog frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În orice moment al ședinței.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „....la începutul ședinței. Dacă 

îmi dați voie, domnule președinte.” 



38 
 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog frumos, dacă nu faceți 

liniște, nu vă las pe nimeni să vorbiți. Vă rog frumos! Vă reamintesc, că la începutul 

ședinței am stabilit, la propunerea doamnei Tătaru, că proiectele de la numărul 2 la 

numărul 8, să facem doar propuneri, le votăm și apoi la final să luăm.....de ceea ce s-a 

votat.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule președinte, la 

începutul ședinței ordinare, dacă îmi dați voie, domnule consilier, eram înscrisă la 

cuvânt.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „La începutul ședinței ordinare 

s-a votat ordinea de zi, cu tot cu suplimentarea acesteia, da? S-a votat, deci ordinea de 

zi își urmează cursul, domnule președinte.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei:„Doamna...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Primar, dacă îmi dați 

voie, putea să retragă, ca inițiator proiectele, la începutul ședinței ordinare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu este adevărat.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Dimitriu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna secretar, vă rog frumos!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnă, cu tot respectul, 

retragerea proiectelor se face în orice moment, de către inițiator. Vă rog, doamna 

secretar să ne lămuriți.” 

Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „La art.136 alin.11. 

Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța în orice moment de la 

susținerea acestuia.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Corect.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La susținerea mea.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnilor PNL-iști și USR-iști vă felicit, 

încă o dată ați dat-o în bară și ați demonstrat cine sunteți într-adevăr, cetățenilor care 

au fost manipulați și mințiți încă o dată. Poate peste 4 ani aveţi grijă să votați altfel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „...că domnul lider de grup vorbește când 

vrea el.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu, domnule 

Nedelcu, vă rog frumos, haideți puțină liniște, vă dau cuvântul la fiecare, pe rând. 

Nimeni nu rămâne nevorbit. Doamna Dimitriu, vă rog.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte, păi atunci să continuăm cu proiectul 25, nu?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Exact, imediat ne uităm pe 

proiect. Continuăm cu proiectele inițiate. Deci proiectul numărul 24.” 

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri 

destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52/2020 privind aprobarea listei de 

priorități; Inițiatori, consilieri locali Dumitru Victor, Marcu Livia-Silvia,                           

Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 
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Se spune la vot proiectul nr. 24 și se aprobă cu 21 voturi „pentru”, devenind 

hotărârea nr. 5 

 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind aprobarea 

unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, 

solicitat de titularii contractelor de închiriere în  conformitate cu  Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali Dumitru 

Victor, Marcu Livia-Silvia, Macovei Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian 

Se spune la vot proiectul nr. 25 și se aprobă cu 21 voturi „pentru”, devenind 

hotărârea nr. 6 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind aprobarea  

vânzării locuinței din fondul locativ de stat situată în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 2, 

bl. B4, ap. 18, către doamna Popa Maria în baza prevederilor Decretului-lege nr. 

61/1990 cu modificările și completările ulterioare; Inițiatori, consilieri locali 

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

Se spune la vot proiectul nr. 26 și se aprobă cu 21 voturi „pentru”, devenind 

hotărârea nr. 7 

 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Și cam atât. Vă rog să luăm o 

pauză de 10 minute. Așa am spus, așa am să facem. 5 minute, dacă doriți și începem 

cu proiectul numărul 2, în ordine alfabetică. Am votat că le supunem așa, am votat că 

le reluăm proiectele de la punctul 2. Nu am cum să închid ședința. Vă mulțumesc!” 

PAUZĂ 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „V-am invitat dar nu ați auzit, 

domnule Nițu. Vă rog să veniți cu toții în sală. Văd că mai sunt consilieri care încă nu 

au ajuns. Mai așteptăm. Să știți că mai așteptăm.  

Văd că am revenit toți din pauză. Reluăm discuțiile. Comisia, vă rog să luați 

buletinele de vot și în ordine alfabetică să vă îndreptați către vot, unul câte unul, ca să 

nu avem, proiectul este deci important şi este păcat. Da, doamna Atanasiu, vă rog.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu 

vreau să ridic această problemă în discuția Consiliului Local și anume, dacă există 

obligativitate conform vreunui regulament, dacă există obligativitate de vot în ordine 

alfabetică și aș vrea să nu mă întrerupeți, că n-am terminat. Aș vrea ca să fie clar unde 

bat, să citiți în Codul Administrativ, art.138 alin.10, că văd că pe problema asta n-am 

ajuns la niciun răspuns dumneavoastră veniți și ne spuneți  iară să ne încolonăm în 

ordine alfabetică. Vă citesc alin.10 de la art. 138 ”Președintele de ședință sau 

reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii 

unei probleme puse în discuția Consiliului Local. Propunerea de încheiere a dezbaterii 

se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate 

simplă.” Ca urmare, ținând cont că nu am ajuns la o concluzie comun agreată și 

susținută de vreun argument legal, de vreun regulament, consider că este o problemă 

pe care trebuie s-o tranșeze, Consiliul Local prin vot, conform Codului Administrativ, 

art. 138, alin.10. Vă mulțumesc!” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, domnule Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc, domnule președinte, ceea ce a 

spus colega noastră, nu este cazul, mulțumesc, dumneavoastră aveți prerogativele. 

Mulțumesc tare frumos!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Domnule președinte știu că vă 

laudă colegii de la PSD, că au interesul lor, dar, vă rog frumos, nu v-am întrerupt, un 

pic de respect, că nu v-am întrerupt. Domnule Nistoroiu eu nu v-am niciodată și nici 

n-o să vă întrerup vreodată. Deci domnule președinte, dumneavoastră orice propunere, 

ca orice consilier, trebuie supusă votului. Repet ce am spus mai înainte. Nu puteți 

dumneavoastră să decideți, dumneavoastră sau poate vine domnul Nedelcu, da, 

președinte și spune, votăm încolonați, 2 câte 2, ținându-se de mână. Deci noi trebuie 

să ne supunem și dumneavoastră și noi, unui regulament și unei legi, respectiv Noul 

Cod Administrativ. Ok, mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Am înţeles...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Aţi înţeles, Ok, mulţumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „V-am înțeles, domnule 

consilier. Spuneți-mi și mie motivul pentru care nu doriți să vă duceți alfabetic la vot.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Domnule președinte, spuneți-mi și mie 

motivele, că eu, am și eu voie să vă întreb, spuneți-mi și mie motivele pentru care ne 

încolonați în ordine alfabetică, ținând cont că, din experiența mea proprie în acest 

Consiliu, n-am trăit chestia cu alfabetică.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „....cred că n-ați fost de la 

începutul ședinței.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Am fost la celelalte ședințe în care        s-

au votat persoane și atunci am mers fiecare când a vrut, cum a vrut. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Repet încă o dată, v-am 

lămurit acum cel puțin 2, 3 ore, că în momentul în care am depus jurământul a fost 

această propunere și n-ați avut niciun comentariu. În același timp vă spun că...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cum n-am avut comentarii? Eu am avut 

comentarii, domnule, am cerut și v-am spus că este ilegal cum faceți dumneavoastră.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Foarte bine.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cum n-am avut comentarii și chiar v-am 

spus, să ne uităm pe înregistrare, să supunem la vot propunerea dumneavoastră.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnilor consilieri...dacă nu 

vă liniștiți suspend ședința!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nici asta n-aveți dreptul să o faceți, 

domnule...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Este dreptul meu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu aveți dreptul, citiți Codul Administrativ.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „....şi îl stiu foarte bine...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, citiți Codul Administrativ.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „L-am citit.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sunteți președinte de şedinţă.....n-aveți acest 

drept.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan, eu vă dau 

cuvântul, iar dacă nu respectați lucrul acesta, suspend ședința. Nu încalc nicio lege. Vă 

rog frumos citiți regulamentul. Dacă nu reușesc să fac liniște, pot suspenda ședința. 

Deci încă o dată vă repet, vă rog să vă duceți la vot așa cum v-am spus, e decizia mea, 

eu sunt președinte și îmi asum orice lucru. Vă rog frumos...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte...decizia 

dumneavoastră...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan dacă nu 

terminați, suspend ședința.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „....Este ilegal ... ce spuneți dumneavoastră.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Este treaba mea dacă este 

ilegal. Este a mea, eu sunt președinte și fără a-mi ...când dumneavoastră trebuia să fiți 

președinte la această ședință și v-ați dat demisia.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, domnule președinte, mi-am dat demisia. 

Dacă dumneavoastră ați promovat un proiect de hotărâre ilegal...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu v-am dat cuvântul, 

domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „....mă lăsați să vorbesc...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan, dacă eu vă 

dau cuvântul...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Citiți Codul Administrativ.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Mulțumesc! Doamna 

Atanasiu, vă rog, doamna Atanasiu.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Vă mai dau un temei legal pentru care 

impunerea dumneavoastră nu este legală, da? Funcționarea Consiliului Local se ține a 

3-a.....procedura de vot, art.52, hotărârile, stați un moment, Consiliul Local, hotărăşte,  

este art.49 alin.3. Consiliul Local hotărăște la propunerea  președintelui de ședință ce 

modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege  sau regulament se 

stabilește o anumită modalitate. Cum prin lege sau prin regulament nu se stabilește 

nicio modalitate, puteți doar să propuneți, ca președinte de ședință și noi, Consiliul 

Local, să hotărâm. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu, dacă este 

ilegal, nu aveți decât să dați în judecată și se va anula de instanță. Vă rog frumos, repet 

încă o dată, nu aveți motive să nu vă duceți la vot. Mai mult decât atât, domnule 

Nedelcu, vă rog, doamna....” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu am înțeles, domnule președinte că 

dumneavoastră vreți o ordine și o disciplină și mi se pare normal, este apanajul 

dumneavoastră ca președinte, țin să le reamintesc, colegilor că nu mișcau în front 

atunci când eram eu președinte de ședință și când au mișcat, i-am dat afară, deci și am 

întrerupt și ședința, este tot apanajul președintelui, așa că ceea ce decideți 

dumneavoastră, Consiliul Local trebuie să se supună. Vă mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Tătaru era la rând și 

după aia domnul Bîrsan, fără probleme, vă rog, doamna Tătaru.” 
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Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Vă mulțumesc, domnule președinte, 

văd că aveți mulți susținători din rândul grupului PSD. Conform regulamentului 

Consiliului Local dumneavoastră nu aveți decât prerogativul de a suspenda ședința, dar 

bineînțeles, dacă este indisciplină și cum din partea noastră nu ați avut parte de așa 

ceva niciodată, nu cred că ar fi cazul. Pe de altă parte motivele noastre de a nu vota în 

ordine alfabetică este sau ține de libera decizie și libertate de a-mi exercita dreptul de 

vot, în concordanță cu drepturile omului, până la urmă. Dumneavoastră nu sunteți aici 

președinte fără votul nostru, toți consilierii locali PNL și USR-PLUS v-au votat în 

calitate de președinte.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Tătaru, vă rog 

frumos...” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „...Respectul dumneavoastră față de noi 

trebuie să fie vizibil...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Tătaru, vorbeați de 

indisciplină...” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „...indisciplina o vedeţi doar la modul 

subiectiv...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog frumos să vă...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „...ce facem, votăm aici, votăm la Focșani, nu 

la București, vă rog frumos, ce facem?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Șelaru eu vă dau 

cuvântul. Vă rog frumos nu mai interveniți că....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci aici în această sală, avem, din partea 

unor colegi, din grupul PSD, niște manifestări din astea care într-adevăr nu sunt 

conforme cu această sală. Deci stimați colegi, această sală...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-ați opus s-o construiască, vedeți ce 

frumos e acum?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Stăm de 3 ore la același punct de 

pe ordine de zi. Ce facem aici? Cetățenii se uită la dumnevostră și întreabă de ce nu 

votați, votați-vă!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „votați. Ce așteptați?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte de ședință, pentru a 

se termina cu acest circ eu cred că va trebui să se facă propuneri pentru modalitatea de 

vot și votat, asta cred eu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, doamna Tătaru.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă este un președinte slab așa face, dar 

dacă este un președinte puternic, n-are voie...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ați comentat vreodată când vă spuneam eu 

ceva? Hai să fim serioși, comentați numai așa aiurea.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnelor și domnilor 

consilieri, să știți că eu prin această propunere nu v-am împiedicat dreptul de vot, chiar 

vă încurajez. Vă rog frumos, respectuos, să votați. Nu v-am împiedicat, nu știu 

motivele, este decizia mea, repet încă o dată. Vă rog frumos să vă duceți la vot. Dacă 

nu, vă rog, părăsiți sala, cei ce nu doriți și n-am nicio problemă.” 
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Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mergeți să vă exercitați dreptul, 

votați-vă! 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu, vă rog, 

după aceea domnul Bîrsan.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Este dreptul dumneavoastră, împotriva dreptului meu. Eu decid. Decizia 

dumneavoastră împotriva deciziei mele. Am prezentat, vă rog să mă lăsaţi să.....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei:„deosebirea dintre noi 

doi....pentru dumneavoastră...” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „...am argumente legale...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „....cu ce ați mai avut acolo. Haideți doamna 

Atanasiu, chiar așa vă bateți joc de noi? Am făcut pauză pentru dumneavoastră special, 

am votat proiectele pe care le-ați vrut dumneavoastră, ce facem aici....la București, 

dacă nu....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Șelaru dacă nu 

terminăm, suspend ședința. Este a-2-a....” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „...după pauză...avem copii acasă...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Doamnelor și domnilor consilieri, lăsați-

mă puțin. Auziți, haideți că ne-am inflamat, ne-am supărat, haideți să discutăm. Până 

vă răcoriți așa puțin, haideți să discutăm despre proiectul  9 și 10, unde ați votat 

împotrivă, poate revenim și cetățenii vor beneficia....” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Mă lăsați să-mi continui și eu dreptul la 

....” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Haideți să votăm, să ne răcorim puțin ... N-

am terminat...” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Unul dintre drepturile dumneavoastră, 

apropo, este acela de a limita timpul alocat fiecărui consilier.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu, repet încă 

o dată, regulamentul prevede ca această limitare se face la începutul ședinței, vă rog 

să-l citiți. Eu  știu...” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Eu vreau să-mi arătați în regulament 

unde scrie că trebuie să vorbesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Eu nu sunt dator să vă învăț 

pe dumneavoastră…, ci dumneavoastră sunteți datoare…” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Haideți doamna Atanasiu, citiți o carte...” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Eu l-am citit din scoarță în scoarță, 

am....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Mai citiți o dată...” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Arătați-mi dumneavoastră ce articol.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu este treaba mea să vă arăt 

eu în regulament...” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Și atunci de ce îmi impuneți acest 

lucru?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Cine v-a impus, domnule?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu...” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mergeţi şi votați ca de asta v-au trimis 

focșănenii aici...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vrem să știm și noi de ce nu vreți să votați, cine 

vă împiedică să vă ....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă reamintesc...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Focșănenii v-au trimis să votați pentru ei, 

votați, domnilor...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Tătaru imediat...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă este frică de colegii dumneavoastră, că 

vă dau țeapă, hai ziceți pe bune, vă este frică de ei? Eu v-am zis că vor să vă păcălească, 

n-ați vrut să mă credeți. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnă, vă reamintesc un 

singur lucru, dacă vă mai amintiți, bineînțeles. Imediat doamna Tătaru, puteți lăsa 

mâna jos. Eu vă dau cuvântul după ce termin. Vă reamintesc, că această propunere de 

a limita timpul a fost făcută și de domnul Tănase, când a fost președinte și am căzut, 

am fost cu toții de acord că acest lucru nu este posibil, decât la începutul ședinței. Vă 

rog frumos să citiți regulamentul și vă spun că sigur este așa. Doamna Tătaru, vă rog.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Domnule președinte, propunerea de a 

scurta timpul de intervenție  se face la începutul ședinței, într-adevăr, dar orice 

propunere în timpul  discuţiei  unui proiect de hotărâre, amendament, da, se propune 

atunci când este cazul. Dacă conform legii, regulamentului de funcționare al 

Consiliului Local și conform atribuțiilor președintelui, din lege și din Regulamentul 

Consiliului Local reiese faptul că orice propunere făcută pe marginea unui proiect de 

hotărâre, se poate face de președinte, dar nu poate trece decât cu acordul și cu votul 

consilierilor locali, nu văd ce atâta tam-tam și doi nu văd de ce trebuie eu, de exemplu 

să-mi cer voie la cuvânt, în timp ce domnii de la PSD intervin și fac tot felul de 

comentarii și....” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru că este noapte și ne-ați ținut 

pâna la ora asta degeaba,.... totul are o limită...” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Dar nu văd, domnule Iorga de ce, cine 

vă reține să rămâneți în sală, doar ca să asistați la un spectacol...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Disciplina și buna creștere, asta mă 

reține.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Eu am înţeles de la domnul....” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu interesele voastre meschine, a 

PNL-ului și a USR-ului.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „....domnul Nedelcu ... că nu 

votați.....practic .....asistați la....” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „am înțeles greșit d-na consilier.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Draga mea colegă de la USR. În primul și 

în primul rând....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Cu plăcere domnule....vă rog” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Aveți cuvântul.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Noi nu intervenim peste. Ideea este că este 

târziu deja, văd că lucrurile nu se mai termină, ar fi bine să faceți ce vă zice domnul 

președinte, da? Eu mi-am luat, uneori am sărit peste domnul președinte, din cauza 

faptului că jumătate din legislativul trecut am fost președinte și știu despre ce este 

vorba, da? N-ați fost atunci, că dacă erați, înțelegeați fenomenul. Ideea este următoarea, 

că trebuie să vă supuneți președintelui, pentru că de aia este președinte,de aia  este 

numit președinte și dumneavostră consilierii să faceți întocmai ce vă spune domnul 

președinte. Dacă greșește dumnealui, o să-și ia dumnealui papară, dar deocamdată n-a 

greșit cu nimic. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu, vă rog să 

vă duceți la vot, să votați. Da, așa este, domnule Bîrsan, scuzați. Vă rog, domnule 

Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos! Domnilor, doamnelor 

drepturile omului și drepturile consilierilor locali sunt unanim acceptate. Printre altele, 

domnule președinte, eu sunt superstițios, nu doresc să merg în ordine alfabetică, așa 

sunt eu superstițios.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „N-am nicio problemă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, vă rog. Posibilitatea, dați-mi voie, 

vă rog frumos, domnule, știu că vă e foame. Domnilor, dreptul meu de a fi superstițios 

este un drept religios, pe care nu mi-l poate încălca nimeni. Eu vă propun, deci, este un 

drept religios, repet, pe care nu mi-l poate încălca nimeni, am spus-o apăsat, de 2 ori, 

să se înțelegă. Eu propun și vă rog să supuneți la vot, ca accederea la cabina de vot să 

se facă în ordinea grupurilor de consilieri, grupurilor politice, ori dânșii primii, ori 

dânșii primii, ori noi primii, dar să se supună la vot.......dați-i un caracter democratic, 

daţi-i un caracter de legalitate acestei ședințe, nu pur și simplu...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „....daţi-i un caracter de 

ilegalitate la ceea ce am propus și fără probleme fac, n-am nicio problemă. Domnule 

Bîrsan, sunt mai multe, eu decid cum se face.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Trebuie să decideți în cadru legal, domnule 

președinte.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Eu sunt președinte și 

organizarea votului, de mine.....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Organizarea, dar nu felul cum mergem noi 

la vot. Imaginați-vă că în locul dumneavoastră vine un despot și care spune, domnilor 

ia plecați voi dezbrăcați până la brâu și ținându-vă de mână, 2 câte 2...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Bîrsan e decizia 

mea.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „despre ce vorbim. Decizia dumneavoastră e 

ilegală.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Mi-o asum, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dumneavoastră încălcați legea și mai mult 

decât atât...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „N-am nicio problemă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „E o mare problemă, că nu aveți acest drept. 

Vă descalificați în felul acesta.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Ok, domnule Șelaru.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „...să luați act de propunerea mea. Să se 

supună la vot felul cum se merge în cabina de vot.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnul Șelaru, apoi domnul 

Costea. Vă rog, domnule Șelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ai 

noștri colegi nu doresc să voteze în ordine alfabetică, la punctul 2 de pe ordinea de zi, 

respectiv art.1 și 2, haideți să, propunerea mea este să votăm la punctul 3 din proiect și 

anume să votăm viceprimarul care ține loc primarului. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Șelaru, mulțumesc.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Tot în ordine alfabetică, mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci aș vrea ca să terminăm o dată cu 

glumele...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci nu cred că e normal să ascultăm 

glume aici.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Glumele le faceți dumneavoastră, noi 

așteptăm să votăm.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci domnule președinte, în mod legal 

trebuie ca, colegii noștri, noi toți facem propuneri pentru modul de votare și se votează, 

da? Păi domnul Iorga e după altă planetă. El era cu poza în spate și....n-am văzut așa 

ceva...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...Să subminați autoritatea președintelui de 

ședință, de ce? Eu nu înțeleg cum vă permite...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Eu când am depus jurământul, l-am depus în 

ordine alfabetică.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnilor și doamnelor 

consilier sau doamnelor și domnilor consilier, vă rog puțină liniște. Uitați, eu fac altă 

propunere, dacă tot văd că vă certați. Prima dată ofer doamnele să se ducă la vot, 

domnii PSD sau PNL. Nu supun, domnule, la vot. Deci vă rog frumos să vă duceți la 

vot, doamna Atanasiu și doamna Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Vă mulțumim pentru acest respect, în 

ghilimele, oferit nouă, domnelor, noi vă propunem să ne lăsați ultimele să votăm, doar 

așa că vrem noi, vă oferim întâietate.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „.....la funcții....nu se poate, aveți 2 funcții, 2 

consiliere, 2 funcții...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog să vă duceți la vot, în 

ordine alfabetică.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Domnule  Nițu noi nu suntem în nicio 

alianță încă, nu...protocolul e protocol....e valabil după.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnilor consilieri e a 3-a 

avertizare când vă spun că vorbiți neîntrebaţi, deci avem a 3-a, am motive să suspend 

ședința. Vă rog, vă duceți, domnule Costea am rămas la dumneavoastră, așa este. Vă 

rog, puțină liniște. Domnule Costea, domnul Costea e la rând.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Domnule președinte, stimați colegi, îmi pot 

exprima votul, îmi dați voie, sunt al-3-lea ca și ordine alfabetică, mă puteți împiedica 
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în vreun mod, în vreun fel, dacă mă ridic în acest moment și iau ștampila? Vă rog să-

mi spuneți dacă încalc cu ceva regulamentul.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Eu nu vă împiedic dreptul la 

vot, v-am dat 2 variante.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „În acest moment mă ridic și vreau să-mi 

exercit dreptul la vot. Vă rog frumos, comisia, vă rog frumos. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Deci trec la vot și anume, vă 

rog în ordine alfabetică, doamna Atanasiu, vă rog la vot. Nu, atunci nu-mi rămâne decât 

să suspend ședința. Văd că nu doriți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu vă anunț că merg la vot și votez. Nu aveți 

dreptul să suspendați ședința și nici să-mi îngrădiți dreptul la vot, mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Dacă îmi dați dreptul, superstiția 

nu are nicio treabă, domnule Bîrsan, superstiția este o prejudecată care decurge din 

credința în spirite bune și rele, în farmece și în vrăji, în semnele prevestitoare.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamnelor și domnilor 

consilieri, vă supun la vot 2 propuneri: 1) ordine alfabetică și 2) USR, PNL, PSD 

Vă rog să votăm. Prima propunere, în ordine alfabetică, a-2-a propunere este 

grupul USR, grupul PSD, grupul PNL. Domnule, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci propunerea mea este ca votul să fie 

aleatoriu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule eu v-am propus 2 

lucruri, eu organizez aceste lucruri, vă rog frumos să votați. Eu propun, v-am propus 2 

lucruri, ordine alfabetică, USR, deci atât supun la vot. Vă rog, vă invit, nu, sunt 2 

propuneri. Prima propunere, cine este  „pentru” ordinea alfabetică? Deci 10 ”pentru” 

a d-nilor și d-nelor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Macovei Liviu, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, cine este ”împotrivă”, cine se 

”abține”, mă abțin eu, ca să revin la vot. Domnule Gheoca nu ați votat. Reluăm votul, 

atunci.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Deci s-a votat prima 

propunere, cu ordine alfabetică, da?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Exact, se reia votul la ordine 

alfabetică. Cine este „pentru”? Să știți că dacă e așa, fac o pauză, dacă sunteți de acord, 

ascultați-mă până la capăt, fac o pauză de 3 minute, punem filmarea și vedem dacă 

domnul Gheoca a votat. Deci ca să fie foarte clar, domnule de la tehnic, vă rog frumos 

dacă putem relua. Putem lua filmarea și văzut dacă, domnul Gheoca a votat? Haideți 

să stabilim exact cine a votat. L-am supus la vot, am ridicat mâna, hai să vedem cine a 

votat sau nu și nu nepărat domnul Gheoca, în general vorbind, nu Doamne Ferește. 

Domnule v-am spus să reiau votul, dar ați refuzat, domnule, vorbea domnul Gheoca, 

tocmai de aia, deci avem filmarea și avem dovada, avem filmarea. Vă rog frumos să 

ne uităm cu atenție și dacă poate cineva da un răspuns, filmarea rămâne, este o dovadă 

foarte clară dacă s-a votat sau nu. Dacă ne pot spune cei de la tehnic, dacă într-adevăr 

este așa sau nu, ar fi ideal.” 

PAUZĂ 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Să reluăm votul, pentru prima 

propunere, ordine alfabetică, cine este ”pentru”? Reluăm votul ca să fie în regulă, așa 
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mi se pare....am făcut propunerea, domnule Bîrsan, eu decid, am făcut propunerea, 

reiau votul, păi eu v-am spus adineaori. Domnule Bîrsan vă rog să fiți atent.  

Vă rog frumos, am spus, supunem la vot prima propunere, dacă în ordine 

alfabetică. Cu cea mai mare plăcere reiau, dar nu vreau să reiau până mâine la 6 

dimineața. Cine este ”pentru”? Deci 9 voturi ”pentru”, din partea PSD. Cine este 

”împotrivă”? 11 voturi și o abținere din partea mea. 

A-2-a propunere, USR, PNL, PSD. Nu, nu, nu, USR, PNL și PSD. Cine este 

”pentru”? 9 voturi „pentru”, 11 ”împotrivă” și 1 ”abținere”. 

Nu a fost propunere. Doar 2 au fost. Nu am auzit, domnule, nu aţi spus, nu a fost 

propunerea asta, vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte, ați rămas cel care 

aveți dreptul de veto.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Domnule președinte, pot să iau 

cuvântul, mi-ați dat cuvântul sau nu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Aveți drept de veto, domnule președinte, 

spuneți cum doriți.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „N-aud, n-am înțeles dacă mi-ați dat 

cuvântul sau nu, că nu vreau să fiu indisciplinată...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci v-am dat cuvântul, vă rog, dacă 

ceilalți colegi fac liniște.” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „conform art. 138, alin.10, pe care vi         

l-am citit din Codul Administrativ mai devreme, observaţi acolo că cei care pot să facă 

propunerile sunt președintele de comisie sau președintele de grup, deci domnul Nicu 

Tănase are tot dreptul să facă propuneri, vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu, proiectul, 

nu suntem la proiect acum, suntem la vot. Am trecut proiectul, l-am discutat, am făcut 

propuneri, suntem la vot.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ ghinion cum zicea Iohannis.....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Dacă mă lăsați să vorbesc, cu 

cea mai mare plăcere vă dau cuvântul și puteți lăsa mâna jos, că vă văd, sunteți exact 

în fața mea. Cu cea mai mare plăcere vă dau cuvântul. Deci domnule Tănase, cu cea 

mai mare plăcere, după doamna Atanasiu și după ce vorbesc. Deci eu am trecut de 

proiect, ați făcut nominalizările, urma să vă duceți la vot. Eu organizez votul, asta e 

propunerea mea, faptul că v-am făcut 2 propuneri, mi se pare foarte ok. Vă rog frumos 

să vă exercitați deci votul, vă invit la vot.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Dar nu avem buletinele acolo, ce să votăm?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Eu v-am zis, eu v-am făcut 2 

propuneri, pe niciuna n-ați trecut-o, din punctul meu de vedere...” 

Doamna consilier Corina  Atanasiu: „Propunerile nu sunt apanajul 

dumneavoastră exclusiv, asta spuneam, că aveți voie să faceți propuneri, 

dumneavoastră și domnul Nicu Tănase și domnul Mihai Nedelcu au voie să facă 

propuneri.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Deci vă rog să vă duceți, 

domnule Dumitru vă chem eu, vă rog să luați loc în sală. Deci vă rog să vă duceți în 

ordine alfabetică la vot. V-am făcut 2 propuneri, amândouă le-ați refuzat.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă îmi permiteți domnule, să vorbesc, cu 

colegii mei de la PNL. Stimați colegi ați beneficiat de notorietatea domnului președinte 

de ședință, ați câștigat cu 200 sau 300 de voturi și ați mers la redistribuire și astfel aveți 

1 consilier în plus și acum ce faceți, îl călcați în picioare, a ajuns bătaia dumneavoastră 

de joc, e posibil așa ceva?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu am tot respectul pentru dumneavoastră, 

domnule președinte, ați luptat pentru ei, v-au promis și uitați cum se încalcă 

promisiunea. Un așa partid să știți că nu vă merită, părerea mea este să veniți la PSD, 

noi vă primim cu brațele deschise și peste 4 ani de zile, vă garantăm  ca veți fi 

viceprimar, fără niciun fel de probleme. Nu există așa ceva...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Eu am aici pliantul. Domnule președinte, îmi 

dați voie?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, domnule, imediat, pe 

rând. Domnule Iorga, vă rog.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc! Uitați am căutat și eu 

în regulamentul de care ne tot legăm aici. La art. 3 spune ”Președintele de ședință 

hotărăște conform reglementările în vigoare, modul de desfășurare  și organizarea 

ședințelor, modalitățile de votare, anunță rezultatul votării și hotărârile adoptate, 

semnează hotărârile adoptate ș.a.m.d. Asigură menținerea ordinii și respectare 

regulamentului în timpul ședințelor și poate dispune suspendarea acestora, în cazul în 

care nu sunt...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Iorga, de unde citiți, 

scuzați-mă?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vă spun imediat, de la Atribuțiile 

președintelui de ședință, art.29 ” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Din Regulamentul Consiliului 

Local?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da, da, da, Atribuțiile președintelui 

de ședință în timpul ședințelor de Consiliu Local.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Imediat mă uit și eu, dacă îmi 

permiteți...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am zis, domnule preşedinte că aveţi 

dreptate? Nu vreţi să mă credeţi.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Omul a vorbit, dacă n-aţi auzit...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ vă uitaţi la art.29 de la Bucureşti, uitaţi-vă 

aici la noi la Focşani...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Venim şi noi cu o propunere. 

 Dacă domnul preşedinte de şedinţă e de acord, haideţi să inversăm atunci 

ordinea, numai votaţi o dată, oameni buni. Uitaţi, votăm noi primii, votează apoi USR-

ul şi apoi PNL-ul. Nici aşa nu-i bine?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule preşedinte, eu zic că...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Imediat, imediat, imediat 

vă...art.29, domnule Iorga? L-am căutat dar nu...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule preşedinte eu am aici şi poza 

dumneavoastră, uitaţi scrie viceprimar aici, uitaţi. Sunteţi aici și domnul Bîrsan.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog să opriţi mişto-urile de la individul 

ăla care nu mai poate de foame.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule consilier este     a-

4-a, este al-4-lea avertisment când vă spun  că trebuie să faceţi linişte.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnilor aveţi marea şansă să vă votaţi şi nu 

vreți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna secretar general al Primăriei 

Focşani, vă rog să luaţi act, consilierul Bîrsan doreşte să voteze, nu poate nimeni 

îngrădi  dreptul la vot. Vă rog frumos  dacă aţi luat act de ceea ce v-am rugat. Vă rog 

puneţi la dispoziţie ştampilele şi buletinele de vot.  Doamna secretar, eu asta v-am 

rugat, mulţumesc frumos!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Studiez, lăsaţi-mă puţin, 5 

minute.” 

Domnul consilier Ionel Costea: „Doamna secretar de ce nu îmi daţi voie să 

votez?” 

Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „...nu vă îngrădesc eu 

dreptul la vot, sunt la domnul preşedinte, nu sunt la mine, noi am predat către....” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Domnul preşedinte a pus sechestru pe 

buletinele de vot?” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Când şedinţele se ţineau online ne 

citeaţi în ordine alfabetică.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Buletinele de vot trebuie 

semnate de mine şi nu sunt semnate.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Eu am văzut cu ochii mei când aţi 

semnat buletinele.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Aţi văzut greşit, doamna 

Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Îmi pare rău, o să mă duc la un control 

oftalmologic. În altă ordine de idei, vreau să vă ajut să căutaţi art.8 din HCL şi 

regulamentul, da, cu atribuţiile preşedintelui. Deci domnule Iorga, nu e niciun art.29, 

este art.8.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule preşedinte de şedinţă, fiţi 

amabil, ţin minte că la şedinţele online ne citaţi pentru vot, în ordine alfabetică. Ţin 

minte că la depunerea jurământului, tot în ordine alfabetică. Eu cred că este mai mult 

decât legal, ca fiecare să-şi exercite dreptul la vot, în ordine alfabetică şi nu înţeleg care 

este impedimentul, de ce nu vreţi, că doar voi vă votaţi.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Marius Iorga unele lucruri într-

adevăr se înţeleg greu.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Aveţi mare dreptate, voi nu 

înţelegeţi nimic niciodată, asta e clar.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Deci buletinele de vot trebuie 

semnate din nou de mine, că le-am greşit, dacă doriţi să le revotez, să le resemnez cu… 

şi să votăm  în ordine alfabetică, cu cea mai mare plăcere. Dacă nu, eu nu le mai 

semnez. Păi dacă vor să se joace, …, nu … mine şi eu …, duceţi-vă …, pentru că nu e  

semnătura mea, nu este. Nu acuma le-am făcut eu, au fost greşite dinainte ...le-am 
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....greşit, uite deci asta nu e semnătura mea. Eu le-am semnat din greşeală...nu că atunci 

erau bune, le-am greşit.” 

Vă rog, deci am o rugăminte, să relistăm buletinele de vot că sunt greşite. Dacă 

sunteţi amabilă să mi le luaţi, buletinele de vot, că le-am greşit şi le semnez în 

momentul în care suntem de acord că le votăm. Vă rog o mică pauză, 5 minute. 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „ vă rog să ne arătaţi şi nouă buletinele 

de vot greşite, pentru că noi nu credem până nu vedem.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Să ştiţi că nu sunt în măsură 

să vă explic dumneavoastră dacă am greşit sau nu. Vă rog frumos să refaceţi buletinele 

de vot.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru:„membrilor comisiei de numărare de 

voturi.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Eu le dau şi sunt greşite. Întâi 

le semnez.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Comisia de numărare  a voturilor,  a 

buletinelor de vot, trebuie să verifice  buletinele de vot.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Sunt greşite.” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Şi nu s-a exprimat  niciun membru al 

comisiei, că vreun buletin de vot este greşit pentru....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „ nu este semnătura mea cum 

trebuie. Eu le-am semnat greșit din păcate le-am semnat greşit, vă rog să reluăm..” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...recunoaşte că a greşit, ce aveţi?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Am greşit semnătura mea. Am 

greşit. Și eu nu vreau să rămână aşa.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi vă daţi seama, dacă la ora asta eram eu 

preşedinte, eraţi acasă de mult, eraţi şi sătui şi ....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog să refacem, dacă doriţi, 

buletinele de vot, să le semnez.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am o propunere, nu putem să facem 

şedinţa asta altădată, peste o lună?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule preşedinte...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Eu sunt foarte...Domnule 

Bîrsan, imediat, între timp, între  timp după ce-mi faceți buletinele de vot, vorbesc cu 

liderii de grup, ce facem în continuare.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Noi suntem de acord, suspendăm 

şedinţa…” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „10 minute, mulţumesc! 10 

minute, vă mai acord încă o pauză să vorbesc cu liderii de grup, să vedem ce avem de 

făcut. Liderii de grup fiind domnul Nedelcu şi domnul Tănase, pentru că restul nu avem 

lideri de grup.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule preşedinte, n-aţi greşit...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Mulţumesc frumos!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...nu aţi greşit buletinele de vot, le-am văzut 

eu când le-aţi semnat.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „E pauză acum, domnule Bîrsan, publicitate 

şi revenim.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog să mi le arătaţi greşite...suntem la 

grădiniţă...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „10 minute pauză.” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Să întreb colegii  consilieri dacă 

aveţi un număr de telefon de la vreo pizzerie non-stop?” 

PAUZĂ 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnul Primar să înțeleg că nu 

ați putut renunța a vă lua masa împreună cu noi? Cu consilierii din Consiliul Local. 

Mulțumim!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Reluăm ședința, am înțeles că 

în ordine alfabetică. Nu? Doamna Atanasiu, vă rog. ” 

Doamna consilier Atanasiu Corina: „Mulțumesc domnule președinte 

rămăsesem la varianta că șefii de grup au voie să facă propuneri cu privire la 

organizarea/ la modalitatea de vot. S-au spus că în pauză… văd că vă sfatuiți cu cei 2 

șefi de grup ceea ce nu s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat să auzim propunerile șefilor 

de grup.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu vă dau 

cuvântul meu că la următoarea ședință tot ce vorbesc vă anunț.”  

Doamna consilier Atanasiu Corina: „mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Dar cred că nu sunteți.  Bun. 

Propuneri pentru modalitatea de vot. ” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei:  „Domnule Tănase vă rog.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul președinte propun vot în ordine 

aleatorie a consilierilor din Consiliul Local Focșani. Adică fără nicio ordine.”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu vă rog.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Precum ne ințelesesem și cu domnul Nicu 

Tănase dar văd că acum s-a schimbat, propusesem să mergem în ordine alfabetică, 

acum nu înțeleg de ce face lucrul acesta. Mergem în continuare pe ordine alfabetică.”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu vă rog.”  

Doamna consilier Atanasiu Corina: „Mulțumesc. D-nule președinte 

propunerea cu ordinea alfabetică s-a votat și a căzut.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu o să mai reiau această 

propunere pentru că am făcut-o deja. Haideți dacă nu mai sunt alte propuneri. Domnule 

Bîrsan aveți ceva de comentat? Nu? V-ați revenit, sunteți ok?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Atâta timp cât respectăm democrația și litera 

legii sunt ok.”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Mulțumesc Domnule Bîrsan.  

Se supune la vot propunerea domnului consilier Tănase Neculai.”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Doamna Atanasiu s-a facut o 

singura propunere, cred că d-nul Tănase a fost extrem de clar. Dacă vreți să repetăm 

nu am nicio problemă, o repetăm de fiecare dată până ce toată lumea înțelege ce votăm. 

Sunteți clar ce votăm? Limpede da? 
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Se supune la vot propunerea domnului consilier Tănase Neculai. Cine este 

pentru?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog să repetați la microfon 

propunerea domnului Tănase.  

Supun la vot propunerea domnului consilier Tănase Neculai constând în…..” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Supun la vot propunerea 

Domnului Tănase privind votul aleatoriu? Este bine? Sunteți mulțumite? Mai aveți 

vreo ședință, mai trebuie o pauză.”  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Noi putem propune ceva?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „nu știu, dacă doriți. Dacă 

doriți cu cea mai mare plăcere.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „ … suntem consilieri chiar dacă nu 

suntem lideri. ” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog vot. Am repetat cine 

este pentru? 

Deci propunerea domnului consilier Tănase Neculai a fost votată cu 11 voturi 

„pentru” ale    d-nelor și d-nilor consilieri Atanasiu Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

Dumitru, Marcu Livia-Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 10 

voturi „abținere” a d-nilor și d-nelor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, 

Macovei Liviu-George, Mocanu Georgian-Cristinel, Nedelcu Cristina-Mirela, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel.  

Domnilor din comisie vă rog de data aceasta să veniți chemați la mine să vă 

înmânez buletinele de vot dacă vreți dacă nu, facem o pauză. Vă mulțumesc domnule 

Dumitru.”  

Domnule Dumitru întâi să le împărțiți cum trebuie vă rog, la fiecare om în parte, 

cu atenție și ștampilele sus. Vă rog să le verificați întâi și sus să le împărțiți cu atenție 

vă rog frumos.  

Da, doamna Dimitriu vă rog.”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Am informația că live-ul nostru  

nu are sonor. Dacă pot domnii de la tehnic să ne ajute. ” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Tehnicul poate remedia 

această defecțiune? Mulțumesc.  

Se procedează la vot. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Comisia de numărare să fiți 

atenți la secretul votului, da?”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte îmi cer 

scuze sunt cumva și proiectele cu celelalte nominalizări?”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Nu, pentru că acelea au fost 

retrase de către Domnul Primar.  

Doar proiectul nr. 2 referitor la viceprimari.  

Domnule Costea vă rog să votați în mod aleatoriu, vă rog.”  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă aduc la cunoștință faptul că 

până în acest moment s-a încălcat secretul votului. Toate voturile au fost prezentate în 

mod deschis la membrii comisiei de votare. În mod normal toate voturile trebuiau pliate 

și băgate în mod secret în urnă. Contest procedura de vot. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte vă rog frumos …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se vede clar pe înregistrare că nu  

s-a respectat caracterul secret al votului. ” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Eu am să votez ultimul că     

m-ați întrebat.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Aleatoriu d-nule președinte, aleatoriu puteți 

fi și ultimul.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Corect, dar eu aștept grupul 

PSD să voteze dacă doresc, dacă nu. Dacă vă mai gândiți trebuie să-i aștept puțin să 

văd ce variante și votez și eu imediat.”  

 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ d-nule Primar în Parlamentul României se 

votează secret cu bile. Și frecvent, nu știu cum să spun … co-politicienii 

dumneavoastră arată frecvent bilele și nu este secret și nimeni nu se leagă de ei. Credeți 

că este oportun să vă manifestați în felul acesta?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu v-am atras atenția asupra 

faptului că s-a încălcat secretul votului.”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Eu votez ultimul. Deci aștept 

grupul, după care votez fără probleme. ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pot să iau cuvântul domnule președinte?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă rog domnule Nedelcu.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Vreau să vă întreb s-a terminat de votat? 

Grupul PNL, USR au votat? Noi vedem acolo, pe camera, că s-a încalcat secretul 

votului, deci grupul PSD cere permisiunea să se retragă, noi nu putem să participăm la 

acest vot, așa că pe noi vă rugăm să ne scuzați. O să contestăm. Nu este normal ce se 

întâmplă să se voteze așa la vedere atâta timp cât ne ducem acolo să asigurăm secretul 

votului dacă nu puteam să votăm la masa, nu era niciun fel de problemă.”  

Doamna Subprefect Claudia-Lavinia Serafimciuc  „aveți acolo un membru 

din partea partidului dumneavoastră căruia puteați să-i atrageți atenția, nu la sfârșitul 

procedurii de vot.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „I-am atras atenția și va consemna 

în cadrul procesului verbal de numărare a voturilor că toate voturile au fost aduse 

deschise. Se v-a vedea pe înregistrări domnul consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „nu toate d-nule Primar, nu toate.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „se vor vedea pe înregistrări d-nule 

consilier.” 
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Doamna Subprefect Claudia-Lavinia Serafimciuc  : „Nu am auzit nimic spus 

de dumnealui, este membru în comisie trebuia să vă atragă atenția că nu este asigurat 

secretul votului, nu acum după ce s-a terminat votul din partea celor două organizații.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dar se vede clar pe camera, de ce trebuie 

să facă circ, nu înțeleg de ce trebuie să facă circ. Dacă noi vom contesta, atunci va 

depună mărturie.”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Poate domnul Ungureanu a 

spus că nu avem cum să-l auzim de aici ce a spus el acolo. Corect? Noi nu avem de 

unde să știm. Ceea ce am constatat noi acum se vede pe camere nu avem nicio 

problemă. Dar cred că dacă toți cei trei membri au vorbit acolo nu avem de unde să 

știm ce au vorbit. Distanța este destul de mare și cred că nu au nici microfon asupra 

lor. Deci probabil că s-a spus nu știu nu avem de unde să știm. Cred că este normal să 

așteptăm. Da… imediat după ce se decid domnii, că trebuie să votez ultimul, fiind 

președinte de ședință.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Cu tot respectul noi am zis că nu mai 

votăm.”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Atunci vin la vot.”  

Doamna Subprefect Claudia-Lavinia Serafimciuc: „Dacă îmi permiteți o să 

o rog pe doamna Secretar General să vă aducă la cunoștință ce se întâmplă în momentul 

în care unii dintre consilierii locali refuză să voteze.”  

Doamna secretar General - Marta Carmen Ghiuță: „Neparticiparea la vot se 

adună la voturi împotrivă, ... doar vă atrag atenția ....” 

Comisia de numărare a voturilor procedează la verificarea acestora și întocmirea 

procesului verbal. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: Eu sunt convins că știți exact 

ce aveți de făcut fiind din comisia de votare. Sunt convins că ați învățat până acum.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamna secretar unul dintre rolurile 

dumneavoastră este să ne asitați juridic și să ne spuneți conform legii ce este de făcut. 

Vă rog frumos … dacă vă întreabă membrii comisiei vă rog să ne răspundeți 

….Doamnă nu am ales experți juridici …” 

Doamna secretar general  Marta Carmen Ghiuță: „ați ales o comisie…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Doamnă dumneavoastră trebuie să îi sfătuiți 

despre ce au de făcut … haideți doamnă.” 

Doamna secretar general  Marta Carmen Ghiuță: „Ați ales …”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Ce am ales … dar pe cine trebuia să alegem 

… dumneavoastră trebuie să răspundeți … trebuie să aveți … doamnă ajutorul juridic 

… asistența juridică trebuie să fie din partea dumneavoastră pentru toți consilierii.”  

Doamna Subprefect Claudia-Lavinia Serafimciuc: ”Comisia trebuie să 

consemneze. S-au înmânat comisiei de către domnul președinte de ședință 21 de 

buletine de vot. Faptul că dumneavoastră ați refuzat să le luați sau că ați spus că nu 

participați se va consemna în procesul verbal. Aveați membru din partea partidului 

dumneavoastră în comisie.”  
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Doamna consilier Atanasiu Corina: Îmi permiteți domnule președinte? 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, vă rog doamna Atanasiu.” 

Doamna consilier Atanasiu Corina: „La art. nr. 1 la propunerea de viceprimar 

pentru municipiul Focșani a d-nei Dimitriu Ana Maria au fost repartizate 21 de buletine 

de vot, voturi „pentru” exprimate 11 , voturi „împotrivă” 0, voturi „nule” 1, 9 buletine 

de vot sunt neutilizate prin neparticipare din partea grupului PSD, nu s-au exprimat 

dumnealor. 

Altceva mai citesc?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „La art. 2 vă rog.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Citiți întreg Procesul Verbal 

inclusiv obiecțiunile care au fost menționate în Procesul Verbal.” 

Doamna consilier Atanasiu Corina: „Am corectat o cifră, am semnat lângă 

cifră și am făcut această îndreptare de eroare. Doi dintre membrii comisiei au 

menționat: votul a întrunit condițiile votului secret, unul dintre membrii comisiei a 

menționat „nu s-a asigurat secretul votului”.  

Proces verbal pentru art. 2 - celălalt viceprimar al Municipiului Focșani s-au 

repartizat 21 de buletine de vot pentru doamna Alexandra Tătaru au fost voturi 

„pentru”: 11 , voturi „împotrivă” 1 , voturi „nule” 0.  

Pentru domnul Macovei Liviu George: voturi „pentru” 1, voturi „împotrivă” 11, 

voturi „nule” 0.  

  Apare mențiunea 9 buletine de vot sunt neutilizate prin neparticipare, 2 dintre 

membrii comisiei au menționat votul a întrunit condițiile votului secret. Unul dintre 

membrii comisiei a menționat „nu s-a respectat securitatea votului”. Vă mulțumesc.”  

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, mulțumesc doamna 

Atanasiu. Am luat act de acest rezultat. Nu știu dacă trebuie să mai supunem la vot 

proiectul ….  

Atunci să votăm înlocuitorul  prin vot secret / prin vot deschis.” 

D-na Secretar General al municipiului Focșani Carmen-Marta Ghiuță „cu 

vot secret.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: Deci vă rog să pregătiți 

buletinele de vot pentru a vota și acest lucru. O să facem o mică pauză pentru a pregăti 

buletinele de vot. Da, mulțumesc.”  

PAUZĂ 

 Se reiau lucrările ședinței. 

 Domnul președinte de ședință Liviu Macovei: „d-nule Dumitru, d-na Atanasiu 

vă rog să luați buletinele.” 

Se procedează la votul pentru desemnarea viceprimarului care va avea calitatea 

de înlocuitor de dept al Primarului. 

Comisia verifică buletinele de vot și întocmește procesul verbal  

Doamna consilier Atanasiu Corina: „mulțumesc d-nule președinte. 

 Pentru votarea înlocuitorului de drept al Primarului Municipiului Focșani d-nul 

Cristi Valentin Misăilă. Au fost repartizate un număr de 21 de buletine de vot, pentru 
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d-na Dimitriu Ana-Maria au fost exprimate 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 

voturi „nule”; pentru d-na Alexandra Tătaru au fost exprimate 0 voturi „pentru”, 12 

voturi „împotrivă”, 0 voturi „nule”. Avem o mențiune 9 buletine de vot au rămas, au 

fost neutilizate, prin neparticipare. 

  Se supune la vot proiectul nr. 2, privind alegerea viceprimarilor municipiului 

Focșani și se aprobă cu 12 voturi „pentru” ale d-nilor și d-nelor consilieri Atanasiu 

Corina, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu-Dumitru, Macovei Liviu-George, Marcu Livia-

Silvia, Tănase Neculai, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 9 voturi „abținere” a             

d-nelor și d-nilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian-

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

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 4 

  

 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu „dacă îmi dați voie dragi colegi, nu o 

să vă rețin foarte mult, vreau în primul rând să mulțumesc cetățenilor municipiului 

Focșani care și-au acordat încrederea PNL-ului prin reprezentanți în Consiliului Local 

și în speță colegii mei, aici de față și totodată vreau să le mulțumesc și dumnealor cât 

și colegilor din USR PLUS pentru votul de încredere și pentru cetățenii municipiului 

Focșani, clar că din seara aceasta suntem la treabă. Mulțumesc frumos, Doamne 

Ajută!” 

 Doamna consilier Alexandra Tătaru „și eu vreau să mulțumesc tuturor 

colegilor mei din Consiliul Local, indiferent de ce baricadă se află ei, știu că toți 

suntem, sunteți și suntem cu toții oameni și lucrăm cu toții pentru focșăneni. O felicit 

pe Ana Maria pentru funcția de prim viceprimar și sperăm că împreună, de fapt nu sper 

cred, sunt convinsă că împreună vom face o echipă minunată și vom lucra cu spor de 

dimineață până seara, doar pentru comunitatea în care noi trăim. Vă mulțumim d-nule 

Primar, indiferent dacă ne placeți sau nu, vom face bineînțeles o echipă, pentru că 

dumneavoastră sunteți Primarul tuturor focșănenilor și împreună cu dumneavoastră și 

cu tot Consiliul Local vom lucra pentru comunitatea în care trăim. Mulțumim!” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu zic să 

nu vă bucurați încă. Eu zic să așteptați să se pronunțe întâi Prefectura cu privire la 

legalitatea Hotărârii, la modul cum s-a desfășurat procedura de vot, la modul cum ați 

abordat dumneavoastră acest subiect extrem de delicat și în care ar fi trebuit să fie un 

exemplu de decență și de civilizație și în același timp de respectarea legii de către toți 

cei implicați. Va rămâne să discutăm, să vedem dacă se va întâmpla sau nu să ocupați 

aceste funcții. Deocamdată, eu nu vă felicit. Vă mulțumesc. 

 Mai mult decât atât nu mi-ați demonstrat că veți lucra ,în această seară, nu mi-

ați demonstrat că veți lucra în folosul cetățenilor nevotând proiecte importante, nu 

vorbesc de florile pentru 1 si 8 Martie, nu vreți să dăm flori la doamne, asta este, o să 

ies pe stradă și o să le pup, chiar dacă avem masca, dar cred că multă lume se va 

înghesui. Dar vă spun un singur lucru, nu florile sunt importante, dar investițiile pe 

care le-ați blocat astăzi sunt extrem de importante și sunt proiecte în lucru. Proiectele 

pe care le-ați anulat.  

 Proiectul nr. 9 și proiectul nr. 10 …” 
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 Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „d-nelor și d-nilor consilieri 

vorbește d-nul Primar, vă înscrieți la cuvânt … și fără probleme… este d-na Atanasiu 

prima și d-nul Bîrsan, dar vă rog să termine d-nul Primar.” 

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

nu remarc, chiar dacă legea spune că în termen de 15 zile, d-na consilier, Secretar de 

Stat Atanasiu, are dreptul să-și manifeste opinia cu privire la a opta între o funcție sau 

alta, dragi colegi vă aduc la cunoștință faptul că în această  seară d-na Ministru Secretar 

de Stat a participat online la ședința de Guvern, deci și-a exercitat simultan două 

calități: una de Ministru Secretar de Stat și a doua de Consilier Local în funcție. Dacă 

era să respectați legea trebuia să optați, astăzi trebuia să optați și să spuneți, d-nule nu 

întrerup ședința de Consiliu Local pentru că trebuie să particip la ședința de Guvern, 

există înregistrările și se vor vedea când d-na Consilier Alexandra Tătaru a solicitat 

acest lucru. Vă atrag atenția stimați colegi, d-na Subprefect, d-na secretar că procesul 

de vot din această seară, tot procesul de vot, la toate proiectele, nu numai la … a fost 

viciat și în acest motiv, drept pentru care decizia luată de colegii mei din grupul PSD 

a fost una foarte înțeleaptă și de aceea o să vedem dacă veți exercita sau nu veți exercita 

sau dacă se va întâmpla să ocupați funcțiile pe care astăzi vi le-ați luat prin șantaj, unul 

față de celălalt, viciind procedura de vot în primul rând  nerespectând secretul votului 

pe de o parte, pe de altă parte faptul că v-ați aflat într-o incompatibilitate pe față d-na 

Atanasiu. Mulțumesc.” 

 Doamna consilier Corina Atanasiu „d-nule Primar sunteți într-o necunoaștere 

profundă a legii. Legea mă obligă în termen de 15 zile să anunț incompatibilitatea și în 

alte 30 de zile să ies din ea. Practic cu tot cu week-enduri s-ar putea să am vreo 60 de 

zile, s-ar putea să mă vedeți la vreo 2 ședințe și nu o să aveți ce să-mi faceți, dar să 

vedem.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu mă 

bucur că abia peste 4 ani…” 

 Doamna consilier Corina Atanasiu „eu nu v-am întrerupt, vă rog nu mă 

întrerupeți. Ce vreau să vă spun este că numirea mea a fost publicată aseara și nu aș fi 

avut când să depun un proiect pe ordinea de zi.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ați solicitat 

întreruperea ședinței și discutarea într-o anumită ordine a proiectelor din ședința de 

astăzi, tocmai motivat de …” 

 Doamna consilier Corina Atanasiu „este dreptul nostru de consilier, iar eu am 

participat la acea ședință prin zoom, în pauza ședinței acesteia.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „motivarea 

a fost că veți participa la ședința de Guvern.” 

 Doamna consilier Corina Atanasiu „n-am participat la ședință de Guvern, am 

participat la un alt tip de ședință. Puteți să verificați dacă a fost ședință de Guvern.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan „d-nule Primar sunteți sincer o dezamăgire 

pentru mine, nu știți să pierdeți cu eleganță. V-am ascultat și cu respect, vă rog la fel 

să faceți. 
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 Știți vorba românească, dacă tăceai, filozof rămâneai. Vedeți că dumneavoastră 

făcând asemenea afirmații neelegante, mai ales, eu nu vă felicit, pentru două doamne 

alese de Consiliul Local. Domnule lăsați-le încolo de flori, că nu acolo era problema, 

da? D-nule Primar haideți spuneți o vorbă bună și fiți un bărbat elegant măcar acum la 

sfârșit. D-nule președinte 30 de secunde din timpul meu le cedez d-nului Primar. Vă 

rog d-nule Primar.” 

 Doamna consilier Alexandra Tătaru „eu în continuare mulțumesc tuturor 

consilierilor, inclusiv d-lui Primar chiar dacă dumnealui nu se bucură și repet, a fost 

un drept al consilierilor să propună ceva pe care l-ați votat, acea propunere.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamnă nu 

ați înțeles nimic.” 

 Doamna consilier Alexandra Tătaru „ba am înțeles, dar faptul că ați acuzat 

ceva, o sinceritate, practic, eu am spus un adevăr de o ședință guvernamentală, nu de 

o ședință de Guvern.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„guvernamentală, „what ever” tot aia este, practic și-a exercitat activitatea…” 

 Doamna consilier Alexandra Tătaru „v-am cerut pentru colega mea o pauză, 

doar pentru că se simte rău, era în regulă?” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „de acum 

trebuie să vă gândiți la motivările pe care le veți face în instanță doamnelor.” 

 Doamna consilier Alexandra Tătaru „nu am ce motivare să fac în instanță, 

pentru că eu nu am încălcat nici o lege d-nule Primar.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „dacă toate lucrurile au fost 

spuse am să închid ședința. D-nul Costea vă rog.” 

 Domnul consilier Ionel Costea „am rămas, profund surprins, chiar nu-mi vine 

să cred ce a spus d-nul Primar acum. Și-a luat angajamentul ferm față de noi că nu ne 

va mai da în judecată, pe noi consilierii locali, este adevărat d-nule Primar? 

Mulțumesc.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „când am 

spus asta d-nule? Dau eu în judecată? Am semnat eu vreo hartie că dau în judecată? 

Am spus eu ceva? Că dau eu în judecată? Veți răspunde în fața instanței. Cetățenii vor 

face acțiunea pentru că au văzut cum ați sfidat votul lor.” 

 Domnul consilier Ionel Costea „să înțeleg că trebuie să ne angajăm juriști, cum 

am discutat.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu uitați 

Nicușor Dan bloca toate proiectele de hotărâre care nu erau pe placul lui cât a fost în 

opoziție și acum a ajuns Primarul Capitalei și nu este în stare de nimic. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei „doamnelor și domnilor 

consilieri vă supun a discuta secțiunea a II-a. Raport privind verificarea activităților 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap în semestrul II 2020, asistenți care 

lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Primăria municipiului Focșani. 
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 Dacă aveți comentarii sau discuții pe marginea acestuia și nu uitați că avem și 

secțiunea nr. III Diverse. 

 Vă rog să vă pronunțați, știu că noi cei din grupul PNL am dorit foarte mult acest 

punct și părerea mea este să discutați, că l-am vrut și cred că sunt foarte multe lucruri 

de discutat pentru oraș.  

 Vă rog să vă pronunțați. 

 Văd ca nu aveți la diverse nimic. Așa că închei ședința din 28.01.2021. 

 Vă mulțumesc! 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL GENERAL AL 
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