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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 
 

 

PROCES VERBAL  

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

28.10.2021 

 

 

 

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

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

cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

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

 d-na Oana Amăriuței – șef Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

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

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

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

 d-nul Adrian Măgdălin – șef serviciul investiții; 

 d-nul Adrian Imireanu – șef serviciul proiecte; 

 d-nul Dan Grigoraș – șef birou presă, relații externe, cultură, sport, minorități; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

 d-na Daniela Pamfil – inspector Corp de control al Primarului; 

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

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

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

 d-nul Lucian Feroiu – șef centru Cantina de Ajutor Social Focșani; 

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

 d-nul Vladimir Dușinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

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

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

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

 d-na Cristina Costin – Administrator Special SC ENET SA Focșani. 

 

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

1. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 542/2017, privind aprobarea tarifelor 

pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările 

ulterioare;      

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de 

colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul 

Focșani;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru 

activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a 

Municipiului Focșani;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a 

prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în 

desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația 

Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 345/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la 

corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția 

lucrărilor conexe”, cu modificările ulterioare;      

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 348/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a 

Școlii „Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu modificările 

ulterioare;         

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 349/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a 
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imobilului – Cantina Școală – în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. 

Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”, 

cu modificările ulterioare;         

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 

Martie cu parcări adiacente” 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Gh. Doja, fdt. Gheorghe Doja, str. Legumelor, str. Plantelor, str. Vasile 

Pârvan, str. Bahne din municipiul Focșani” 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții„ Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală și spații verzi Cartier Mândrești – str. Islaz, str. Eternității, str. Bălți 

(începând de la intersecția cu str. Izvor), fdt. Făget, str. Mieilor, str. Cărpiniș, fdt. 

Nuferilor, Fundături, str. Sălcioarei și str. Dumușor”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere trotuare, alei, parcaje și covor 

asfaltic – strada Mare a Unirii”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Viilor, refacere covoare asflatice carosabile și amenajare parcări str. 

Frunzei, str. Nordului, str. Prosperității, reparații și așternere covor asfaltic carosabil 

str. Rovine”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Răzoare, str. Zboina, str. Păcii, str. Virtuțiii, str. Grădinari, str. 

Dorobanți, str. Târgului și str. Varvarici Doru”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Alecu 

Sihleanu și Fundătura, str. Maior Ghe. Șonțu și Fundătura, str. Aleea Aviatorilor, 

Aleea Cuza Vodă și Fundătura”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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16. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală și spații verzi str. Războieni (trotuare și parcări), str. Aviator Muntenescu, 

str. Muncii, str. Ghe. Asachi, str. Profesor Caian, Aleea Crinului, str. Milcov 

(tronson intersecție poartă acces Remat), fundătura Dionysos”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins între str. Ion 

Creangă și str. Grigore Ionescu) și reparații și așternere covoare asflatice carosabil 

str. Magazia Gării”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură stradală și parcări 

adiacente străzilor Maior Ghe. Pastia, Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă – PT8”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală parcări, spații verzi și accese pentru strada Nicolae Iorga, str. Oituz 

(tronson între str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel 

Mare, str. Eroilor, str. Vămii”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură străzi, sistematizare 

verticală str. Făgăraș, str. Ghe. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, 

str. Zorilor, Piața Victoriei”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

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

aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din 

bugetul local al Municipiului  Focșani pe anul 2021, cu modificările și completările 

ulterioare;            

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului 

Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii și bugetul creditelor interne pe 9 luni 2021, detaliate pe secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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23. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) din  Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 165/2009 privind acordarea Diplomei de 

longevitate și a unui premiu anual în valoare de 500 lei, persoanelor în vârstă de 90 

de ani inclusiv, cu domiciliul în Municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) din  Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 166/2009 privind acordarea Diplomei de fidelitate 

și a unui premiu în valoare de 500 lei din bugetul local al Municipiului Focșani, 

cuplurilor focșănene care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cu 

modificările și completările ulterioare;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

25. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 alin. (1) din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 129/2011 privind acordarea 

unui premiu în valoare de 2.500 lei brut persoanelor care împlinesc 100 de ani, cu 

domiciliul în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobare alocării sumei de 306,20 mii lei din bugetul 

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

iarnă în Municipiul Focșani;         

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 35,00 mii lei din bugetul 

local al Municipiului Focșani pe anul 2021 pentru organizarea manifestărilor 

prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al 

Municipiului Focșani pe anul 2021;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2021 și estimat pe 

următorii 2 ani;         

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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31. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate de Consiliul local Focșani și finanțate din bugetul local al 

U.A.T. Focșani, pentru anul 2022;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de transmitere a imobilului în 

suprafață de 2.604 mp., situat în Municipiul Focșani, Bd. București nr. 3, identificat 

în Cartea funciară nr. 61771 a Municipiului Focșani, având număr cadastral 61771, 

din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al statului, în 

vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, în scopul 

retransmiterii acestuia din proprietatea statului în proprietatea Municipiului Focșani, 

pentru continuarea lucrărilor de investiții;       

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 21,00 mp. situat în Focșani, B-dul. Unirii nr. 5, județul Vrancea, 

T 153, P 7871 înscris în CF 57917 și în CF 68333, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către doamna Jigău Mihaela;     

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 24,00 mp. situat în Focșani, B-dul. Unirii nr. 5, sc. 2, județul 

Vrancea, T 153, P 7870 înscris în CF 65414, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către doamna Herescu Dorina;     

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

servitute asupra unui teren în suprafață totală de 20,00 mp. (20,00 m x 1,00 m) 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, T 75, P 3513, către SDEE 

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

unei LES 0,4 Kv, în vederea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică a 

locului de consum permanent” la imobilul situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 

348, proprietatea domnului Stoian Cătălin;      

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

36. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației Construcției – Corp D, 

aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, situat în Perimetrul Istoric 

Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea închirierii;     

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

37. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 272/30.09.2021 

privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului 

termic nr. 23, având o suprafață construită la sol de 410 mp situat în Aleea 

Căminului, T 176, P 9312, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani și 

a Punctului termic nr. 46, având o suprafață construită la sol de 316 mp. situat în str. 
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Alexandru Vlahuță, T 175, P 9238 aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani;            

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

38. proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale și aprobarea 

apartamentării Punctului termic nr. 5, situat în B-dul Unirii, T 107, P 5644, a 

Punctului termic nr. 38, T 197, P 10875 și a Punctului termic nr. 44, situat în str. 

Rarău, T 90, P 10354, bunuri imobile aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani;            

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

39. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

412/11.10.2017 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada 

existenței construcției, către Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt – suflete pentru 

suflete” a terenului situat în Focșani, Aleea parc, Tarla 204, Parcela 11168 Cc, ce 

aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, în vederea amenajării unui 

imobil cu destinația de „Centru educațional pentru copii, din Cartierul Sud-

Focșani”;   

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

40. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de terenuri dintre 

Municipiul Focșani și domnii Neagu Marius-Iulian și Neagu Daniela;  

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

41. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare prin licitație 

publică a imobilului situat în Focșani, str. Ing. Ion Basgan nr. 5, aparținând 

domeniului privat al Municipiului Focșani;      

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

42. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 78738/16.08.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire locuință P+2E, 

anexe și împrejmuiri” - Focșani, extravilan, număr cadastral 57274, T. 88, P. 449, 

pe terenul în suprafață măsurată de 3117 mp;      

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

43. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 78778/16.08.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru construire unitate de cazare P+3E+4R și 

atragere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale” - Focșani, 

extravilan+intravilan, numere cadastrale 67790, 67788, 56225  pe terenurile în 

suprafață măsurată de 13067 mp;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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44. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 84838/17.08.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire blocuri D+P+5E, P+5E și P+6E cu spații comerciale 

și servicii complementare – obținere aviz oportunitate, elaborare și aprobare PUZ” 

Focșani, extravilan, numere cadastrale 58730, 57908, 57909, T. 22, P. 62/1, 62/2, 

62/3 pe terenurile în suprafață de 23000 mp;      

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

situat în Focșani, strada Libertății, nr. 36, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Acatrinei Georgeta;          

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

situat în Focșani, strada Libertății, nr. 36, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Acatrinei Viorel;          

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

47. proiect de hotărâre privind  majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

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

6049N, înregistrat în evidența fiscală pe numele Barbălată Claudia Lăcrămiora; 

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

înregistrat în evidența fiscală pe numele Barbălată Sorin;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

49. proiect de hotărâre privind  majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Luminiței, nr.23,  înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Botirloianu Dragomir;          

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în Focșani, strada Luminiței, nr.23,  înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Botirloianu Radu;          

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în Focșani, strada Drumușor CAD 57687 T70 P356/1, CAD 50583 T70 P 356/1 – 

cartier Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe numele Bradac Ionel;  

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

în Focșani, strada Drumușor nr. 10A, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Bradac Veronica;          

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în Focșani, strada Eternitatii –56587 T1, P9, cale acces, Cartier Mandresti, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Calotă Georgel;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

situat în Focșani strada Cernei, nr. 22, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Drăgoiu Florentina-Eugenia;         

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

55. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Cernei, nr.22,  înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Drăgoiu Neculai ;          

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în Focșani, strada Plantelor T182 P9633,  înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Dragu Nicolae;           

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

57. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4,  înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Horeangă Fănel;           

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  

 

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

situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Horeangă (Carp) Rodica;         

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

59. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Alexandru Golescu, nr.86,  înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Ion Antonel;          

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

situat în Focșani strada Lăcrămioarei, nr. 15, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Mitu Jenica;           

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

situat în Focșani strada Lăcrămioarei nr. 15, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Mitu Săndel;           

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

62. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri  pentru imobilul 

situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4,  înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Olteanu Mariana;          

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

situat în Focșani, strada Nuferilor, nr. 19, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Trandafir Aurel;           

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în Focșani, teren intravilan agricol CAD 67540 T23, P64/1, înregistrat în evidența 

fiscală pe numele Ușurelu Corina ;        

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

65. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 347/10.11.2020 privind constituirea comisiei sociale la 

nivelul Consiliului Local al Municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuințelor sociale și locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat, 

conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii locuinței 

nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

66. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

67. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

68. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

69. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 
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pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

70. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

71. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

72. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

73. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

74. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Ion 

Basgan” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

75. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială 

„Oana-Diana Renea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

76. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială 

„Anghel Saligny” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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77. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

78. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

79. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială 

„Ștefan cel Mare” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

80. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială 

„Duiliu Zamfirescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

81. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Național „Al. I. 

Cuza” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

82. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Economic 

„Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

83. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

84. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Tehnic „Valeriu 

D. Cotea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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85. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Național 

Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

86. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Național 

„Unirea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

87. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

88. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Liceul cu Program Sportiv Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

89. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

90. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Asachi” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

91. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Tehnic Auto 

„Traian Vuia” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

92. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Liceul de Artă „Gheorghe 

Tattarescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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93. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcției de director la Școala Postliceală Sanitară  „Hippocrate” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

SECȚIUNEA a II-a  

 

1. adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 10847/05.10.2021 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 96465/06.10.2021 privind efectuarea orelor de 

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

pe luna septembrie 2021; 

 

SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

 Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

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

ședință ce se desfășoară astăzi 28.10.2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 929 din 22.10.2021, emisă de Primarul municipiului 

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

și online.  

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

care participă la ședință. 

Domnul Bîrsan Costel?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Domnul Costea Ionel?” 

Domnul consilier Costea Ionel  „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Doamna Dimitriu Ana Maria?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu? Este în online ridică mâna. 
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Domnul Macovei Liviu George? ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

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

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu Daniel?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Constat că în sală sunt prezenți 16 consilieri locali municipali, iar în  mediul online 5. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

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

data de 30.09.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt discuții, 

supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toți domnii consilieri au votat 

„pentru”. În mediul online. 



16 
 

Domnul Iorga? „Pentru” votează. 

Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu? 

Doamna Stroie?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„mulțumesc domnul Nistoroiu, mulțumesc doamna Stroie. Cu 21 de voturi „pentru” 

procesul verbal  a fost aprobat. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 06.10.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt 

discuții, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toți domnii consilieri 

au votat „pentru”. 

Domnul Iorga? 

Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Iorga, fac o precizare, are o problemă tehnică cu audio, dar îl vedem în 

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

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 11.10.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt 

discuții, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toți domnii consilieri 

au votat „pentru”. 

Domnul Iorga? Vă vedem ați votat „pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu?” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

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

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 14.10.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt 

discuții, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toți domnii consilieri 

au votat „pentru”. În mediul online. 

Domnul Iorga? Votează „pentru”. 

Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

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

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din data de 18.10.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Nu sunt 

discuții, supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toți domnii consilieri 

au votat „pentru”. În mediul online. 

Domnul Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

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

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

impuse de art. 136, alin. 8 din Codul Administrativ, proiectele înscrise pe ordinea de 
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astăzi fiind însoțite atât de rapoartele compartimentelor de specialitate, cât și de avizele 

comisiilor de specialitate, mai puțin proiectele de la numărul 40, 51 și 52 de pe ordinea 

de zi. 

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

Invit pe doamna președinte vă rog să preia lucrările ședinței.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Mulțumesc doamna 

secretar general! Doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați, 

bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară  din 28.10.2021 convocată prin Dispoziția 

domnului Primar nr. 929 din 22.10.2021. 

Pe ordinea de zi așa cum ați primit și pe email se află înscrise 93 de proiecte de 

hotărâre, mai puțin unul care nu a primit aviz favorabil în comisie și 2 retrase de domnul 

Primar de pe ordinea de zi. Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi? Vă rog 

domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

doamna președinte de ședință. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

invitați, stimați reprezentanți ai mass media, dragi colegi, ședința de astăzi trebuia să 

înceapă la ora 12,00, dar fiindcă s-au prelungit foarte mult discuțiile în cadrul 

comisiilor de specialitate și acesta este un lucru bun că începem să avem și dialog în 

cadrul comisiilor de specialitate mi-am dat seama că totuși sunt câteva nelămuriri, 

câteva neînțelegeri cu privire la proiectele prevăzute pe ordinea de zi la punctul 1, 2 și 

3 drept pentru care propun să le retragem, aceste proiecte sunt la punctul 1 proiect de 

hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 542/2017, privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 

salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare; al doilea proiect 

de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, 

transport și depozitare a deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani; al 

treilea proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea 

de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

deasemeni propun retragerea proiectelor 51 și 52 de pe ordinea de zi, la punctul 51 

proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul situat în 

Focșani, strada Drumușor CAD 57687 T70 P356/1, CAD 50583 T70 P 356/1 – cartier 

Mândrești, înregistrat în evidența fiscală pe numele Bradac Ionel și punctul 52 proiect 

de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, 

strada Drumușor nr. 10A, înregistrat în evidența fiscală pe numele Bradac Veronica. 

Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă mai sunt discuții..” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „scuze, 

scuze, suplimentar pe ordinea de zi propun următoarele proiecte: 

1. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Refacere infrastructură străzi, parcări, 



19 
 

alei, iluminat, irigații, supraveghere video, canalizații rețele curenți slabi-str. 

Carpați, str. Constituției, str. Plevnei, str. Mitropolit Varlaam (tronson Bd.Unirii 

și str. Bucegi)”; 

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Refacere infrastructură străzi, 

sistematizare verticală str. Prof. Constantin Stere, str. Ecaterina Varga, str.Bujor, 

str. Agriculturii, str. Mureșului, str. Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva 

de la Grivița, mun. Focșani, jud.Vrancea; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizării oferite de către SC Expert 

Group SRL constând în transferul cu titlu gratuit în condițiile Legii 32/1994 și 

a Legii 227/2015 privind Codul fiscal în proprietatea Municipiului Focșani a 

dreptului de proprietate asupra documentației tehnico – economice 

”Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani – Etapa II” 

în valoare de 22.610 lei; 

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

obiectivul de investiție: ”Modernizarea sistemului de iluminat public din 

Municipiul Focșani – Etapa II”; 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Focșani nr. 10/2020 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Teatrul Municipial ”Maior Gheorghe 

Pastia”, cu modificările și completările ulterioare. 

Vă mulțumesc.” 

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

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”. În online? 

 Domnule consilier Marius Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă auzim foarte slab 

domnule Nedelcu, dacă vreți să verificați conexiunea.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”, nu am ce să fac sunt plecat din 

țară.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „am înțeles. Doamna 

consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 de voturi „pentru” 

suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Propun de asemenea să discutăm pentru 
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prima dată proiectele în completarea ordinii de zi și apoi restul proiectelor dacă sunteți 

de acord, vă rog.  

 Supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei. În sală toată lumea este „pentru”. 

Domnul consilier Marius Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „am înțeles. Doamna 

consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

ordinea de zi a fost aprobată. 

 Revin la rugămintea mea să discutăm pentru început proiectele suplimentare pe 

ordinea de zi, dacă sunteți de acord? Sunteți „pentru”? toată lumea este de acord, toată 

lumea este „pentru”. Domnul  Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru” am zis”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „înainte să dau citire ordinii 

de zi, vă mai propun să ținem un moment de reculegere în memoria fostului Primar al 

municipiului Focșani, care a decedat de curând, domnul Corneliu Momanu.” 

MOMENT DE RECULEGERE 

 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Dumnezeu să-l 

odihnească! 

 

  Se prezintă proiectul nr. 1 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții: ”Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, 

irigații, supraveghere video, canalizații rețele curenți slabi - str. Carpați, str. 
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Constituției, str. Plevnei, str. Mitropolit Varlaam (tronson Bd.Unirii și str. 

Bucegi)”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre, cine este 

„pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

Domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 290 

 

  Se prezintă proiectul nr. 2 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții: ”Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală 

str. Prof. Constantin Stere, str. Ecaterina Varga, str.Bujor, str. Agriculturii, str. 

Mureșului, str. Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva de la Grivița, mun. 

Focșani, jud.Vrancea; 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

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

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

Domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu? 

 Domnule consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim, s-a consemnat 

domnul consilier Nedelcu. Cu 21 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat, devenind 

hotărârea nr. 291 

 

  Se prezintă proiectul nr. 3 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea sponsorizării oferite de către SC Expert Group SRL constând 

în transferul cu titlu gratuit în condițiile Legii 32/1994 și a Legii 227/2015 privind 

Codul fiscal în proprietatea Municipiului Focșani a dreptului de proprietate 

asupra documentației tehnico-economice ”Modernizarea sistemului de iluminat 

public din Municipiul Focșani – Etapa II” în valoare de 22.610 lei; 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „supun la vot proiectul, 

cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Nedelcu 

a spus „pentru”. 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „m-ați auzit?” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ da v-am auzit. Mulțumim 

domnul Nedelcu. Cu 21 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea 

nr. 292 

 

  Se prezintă proiectul nr. 4 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: 

”Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Focșani – Etapa II”; 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Nu 

sunt. Supun la vot acest proiect, cine este „pentru”? 

În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Ramona, Dumitru Victor, 
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Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu? 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu? 

 Cu 20 voturi „pentru” și o neparticipare la vot a domnului consilier Nedelcu, 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 293 

  

  Se prezintă proiectul nr. 5 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Focșani nr. 10/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Teatrul Municipial ”Maior Gheorghe Pastia”, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Dacă 

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

În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel.  

 În online domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 294 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „revenim la ordinea de zi 

inițială, având în vedere că primele 3 proiecte au fost retrase, începem cu proiectul nr. 

4. 

 

  Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot, cine este „pentru”? Cine se 

„abține”? Este cineva „împotrivă”? 

 În sală sunt 11 voturi „abținere” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian și 5 voturi „pentru” ale doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu, Șelaru Aurel. 

 În online domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

 Domnul consilier Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Abținere”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „dacă îmi permiteți, aveți vreo justificare să 

vă abțineți la aceste proiecte importante?” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă aveați discuții trebuia 

să vă înscrieți la cuvânt domnule consilier.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „dacă aveți vreo justificare? Lăsați cu 

înscrierile la cuvânt. Sunt „pentru” normal, pentru cetățenii municipiului Focșani.” 

  Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă înscrieți întâi la cuvânt 

și apoi votați. Mulțumim.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „domnișoară, nu ați fost pusă acolo ca să-mi 

închideți mie telefonul, da?” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „nu v-am închis 

telefonul...” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă rog frumos să nu mă mai întrerupeți, aveți 

vreo justificare...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...vorbiți cât doriți...” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „să vă fie rușine că nu sunteți în stare de 

nimic...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog dacă aveți discuții 

să le faceți atunci ...” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „da, am discuții, nu vedeți că discut cu 

dumneavoastră. Vreau să vă întreb de ce faceți chestiile astea?...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...atunci când vă întreb...” 
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 Domnul consilier Mihai Nedelcu „...atunci când vă întreb, vă rog eu frumos...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „...și pe marginea 

proiectului, nu după. Nu după ce supunem la vot, nu mai facem discuții suplimentare, 

vă mulțumesc pentru înțelegere...” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „...pentru că nu sunteți în stare de nimic, asta 

este. Nu că ne mulțumiți pentru înțelegere. Mulțumiți-le cetățenilor că v-au votat...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 12 voturi „abținere” ale 

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

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

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 9 voturi „pentru” 

ale doamnelor si domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 

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

Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul nu a fost aprobat.” 

 

  Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 

privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru 

închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 

2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? 

 Dacă nu sunt, supun la vot, cine este „pentru”? Se „abține” cineva? Este cineva 

„împotrivă”? 

 În sală sunt 11 voturi „abținere” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Ramona, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian și 5 voturi „pentru” ale doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu, Șelaru Aurel. 

 În online domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

 Domnul consilier Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Abținere”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă întreb din nou, aveți vreo justificare să 

vă abțineți? Să să fie rușine, încă o dată...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog, cum votați?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „să audă toată lumea, că sunteți...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă rog spuneți cum 

votați?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru” bineînțeles..., sunt întotdeauna 

pentru cetățeni, nu mă mai întrebați, pentru ce votez...” 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 12 voturi „abținere” ale 

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

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

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 9 voturi „pentru” 

ale doamnelor si domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu 

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

Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul nu a fost aprobat.” 

  

  Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

345/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al 

Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”, cu 

modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

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

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

Nu cred că vă auzim. Ok, „pentru”.  

 Cu 21 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 295 

 

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

art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

348/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Școlii „Anghel Saligny” din 

Municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu modificările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 
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Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 296 

 

  Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

art. 3 și art. 4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

349/26.09.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a imobilului – Cantina Școală – 

în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe 

realizării îmbunătățirii performanței energetice”, cu modificările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

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

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

Nu vă auzim. A ridicat mâna.  

 Cu 21 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 297 
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  Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Parcări adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente”; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

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

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 298 

 

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

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Gh. Doja, fdt. 

Gheorghe Doja, str. Legumelor, str. Plantelor, str. Vasile Pârvan, str. Bahne din 

municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 299 

 

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

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții„ 

Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală și spații verzi Cartier 

Mândrești – str. Islaz, str. Eternității, str. Bălți (începând de la intersecția cu str. 

Izvor), fdt. Făget, str. Mieilor, str. Cărpiniș, fdt. Nuferilor, Fundături, str. 

Sălcioarei și str. Drumușor”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog doamna viceprimar Dimitriu.” 

 Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc doamna președinte. Nu 

sunt discuții pe marginea proiectului, ci vroiam să o întrebăm pe doamna secretar dacă 

ne permite și cred că se poate, ca și colegii din online să fie întrebați dacă sunt „pentru” 

și eventual să ridice mâna sau dacă se aud vocile dumnealor pentru că mai avem 90 de 

proiecte și atunci dacă-i luam pe fiecare nominal... mă gândesc că am câștiga un pic de 

timp. Nu știu întreb... deci îi luăm nominal...” 

  Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „am avut această discuție 

înainte de ședință, am întrebat și chiar nu se poate, ne cerem scuze pentru disconfort.” 

 Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu „vroiam ... ok, mulțumesc.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „supun la vot proiectul nr. 

11, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu cred că dacă am vota rapid proiectele 

pentru Focșani, am merge foarte repede, nu trebuie să ne mai opunem și atunci n-ar 

mai fi nici un fel de problemă. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu vă rog, votați?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul Iorga consemnăm 

că a votat „pentru”. Cu 21 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea 

nr. 300 

 

  Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic – strada Mare a Unirii”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 301 

 

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

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Viilor, refacere 

covoare asfaltice carosabile și amenajare parcări str. Frunzei, str. Nordului, str. 

Prosperității, reparații și așternere covor asfaltic carosabil str. Rovine”; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

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

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. 
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 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 302 

 

  Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Răzoare, str. Zboina, 

str. Păcii, str. Virtuțiii, str. Grădinari, str. Dorobanți, str. Târgului și str. 

Varvarici Doru”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Iorga „pentru”. Domnule consilier Nedelcu nu vă auzim. 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 303 

 

  Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură strada Alecu Sihleanu și Fundătura, str. Maior Ghe. 

Șonțu și Fundătura, str. Aleea Aviatorilor, Aleea Cuza Vodă și Fundătura”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

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

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 
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Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga?  

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ mulțumim domnul Iorga, 

cu 21 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 304 

 

  Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală și spații verzi str. 

Războieni (trotuare și parcări), str. Aviator Muntenescu, str. Muncii, str. Ghe. 

Asachi, str. Profesor Caian, Aleea Crinului, str. Milcov (tronson intersecție 

poartă acces Remat), fundătura Dionysos”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 305 

 

  Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Timiș, str. Nicolae 
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Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins între str. Ion Creangă și str. Grigore 

Ionescu) și reparații și așternere covoare asfaltice carosabil str. Magazia Gării”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 306 

 

  Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Ghe. 

Pastia, Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă – PT8”; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 
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 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 307 

 

  Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală parcări, spații verzi și 

accese pentru strada Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson între str. Mărăști și str. 

Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

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

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nistoroiu ați spus „pentru”, da?” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 308 

 

  Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Făgăraș, str. Ghe. 

Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, str. Zorilor, Piața 

Victoriei”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot, cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  



35 
 

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. 

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier 

Nedelcu? Domnul consilier Nistoroiu?” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 309 

 

  Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

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

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

învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al Municipiului  

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

Cristi Valentin Misăilă 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

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

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Domnul consilier 

Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”. Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „ domnul consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 21 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 310 

 

  Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

execuției bugetului local al Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate 

parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor 

interne pe 9 luni 2021, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, aș vrea eu să mai întreb ceva. Ați 

promis domnule Primar că atrageți până la finalul anului, fonduri europene de 123 

milioane lei și ați atras 20 de milioane, așa reiese din execuția bugetară. Din nou 

revenim la anveloparea blocurilor. Ați spus că atragem sau cheltuim 2 milioane și 

jumătate de lei până acum zero execuție. Din proiectele cu finanțare din fondul 

european de dezvoltare la fel ne-am lăudat că aducem 6,1 milioane lei, nu s-a accesat 

nici măcar un leu. Deci, dacă avem și 28 de milioane la dispoziție din credite, până 

acum s-au cheltuit 6,8 milioane de lei, dar ne-ați arătat cu degetul tot anul, cum facem 

domnul Primar? Vă rog.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „lucrați în 

Primăria Focșani?” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „nu..., eu întreb așa că să 

știe și colegii mei...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă 

lucrați în Primăria Focșani și de 1 an de zile aproape vă lăudați că ocupați funcția de 

viceprimar, ar fi trebuit să știți...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „am întrebat de fiecare 

dată...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „suntem în 

proceduri de achiziție pe anumite proiecte și de aceea ...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dar mai sunt 2 luni până 

la finalul anului...” 

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

atenție, ca să înțelegeți încă o dată administrație publică, poate nu știți. Sumele 

respective se înscriu de fiecare dată pe fiecare obiectiv de investiții până la finalizare. 

Sunt sumele estimate ale proiectelor respective, care pot fi sau nu pot fi cheltuite în 

anul respectiv. Dat fiind că avem un contract de finanțare cu o valabilitate de cel puțin 

de 2 ani și jumătate pe ceea ce înseamnă anveloparea blocurilor, că dacă vorbim despre 

acest lucru vă aduc la cunoștință faptul că pentru toate celelalte 15 blocuri care sunt în 

aceste proiecte am așteptat de la asociațiile de proprietari noile hotărâri cu privire la 

noile valori ale sumelor pe care dumnealor trebuie să le suporte din bugetele proprii 

pentru că așa este proiectul. Vă reamintesc faptul că aceste finanțări nu sunt integrale 

de la bugetul Uniunii Europene. 25% suportă Primăria cu beneficiarii, 75% vin din 

partea Uniunii Europene, ori acest 25% variază în funcție de valorile lucrărilor ce vor 

fi executate pe aceste imobile..” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mai sunt 2 luni...” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dat fiind 

faptul că... nu mai sunt 2 luni, suntem în termen. În acest moment abia am primit, acum 

2 săptămâni ultima hotărâre a unei Asociații de Proprietari. Vreau să vă spun că în 

urma discuțiilor o Asociație de Proprietari s-a retras, din 15 am rămas doar cu 14 

blocuri și acum suntem în procedură de achiziție.” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „și cu creditele interne?” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „creditele 

interne se utilizează pe măsură ce trebuie să asigurăm cofinanțarea lucrărilor derulate 

prin proiecte pe fonduri europene, suntem în grafic aici.” 
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 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „vă mulțumesc.” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cu 

plăcere!” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „să supunem la vot dacă nu 

mai sunt discuții. Cine este „pentru”? 

 În sală toată lumea este „pentru”, voturi ale domnilor și doamnelor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian ,Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și 

Șelaru Aurel. În online.  

 Domnul consilier Ungureanu?” 

 Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Doamna consilier Stroie?” 

 Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Iorga? 

„Pentru”.  

 Domnul consilier Nistoroiu.” 

 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nedelcu?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „o precizare..... 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „nu vă auzim, aveți 

semnalul foarte slab domnule consilier. Vă rog să votați.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „domnule Primar am o rugăminte la 

dumneavoastră ... mă auziți?...” 

 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă aveți o rugăminte 

personală vă rog să-i scrieți pe what’s app, poate aveți semnalul mai bun.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „mulțumesc, „pentru”. Vroiam să-l rog pe 

domnul Primar să vă trimită la niște cursuri ... să nu vă mai faceți de râs în fața 

cetățenilor, ar fi mult mai ușor și mai elegant. Sau să vă facă niște cursuri în privat ca 

să învățați adminstrație. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim domnule 

Nedelcu pentru sfatul ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „chiar este un sfat bun, credeți-mă pe cuvânt, 

nu vă mai faceți de râs...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „poate reușiți...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „doamna președinte vreau să intervin și eu, 

cursuri pentru construcție bugetară domnule Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu v-am spus că nu mă pricep, am 

recunoscut că nu sunt așa inteligent ca dumneavoastră...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „un buget construit echilibrat 50% secțiunea 

de dezvoltare, 50% secțiunea de funcționare. S-a dovedit la 9 luni că ceea ce am afirmat 

și analizele pe care le-am făcut cu alte orașe, este... bugetul municipiului Focșani este 

construit 70% pentru funcționare și ce-o mai fi 20, 25 poate 30% pentru dezvoltare. 

Cifrele o arată,  execuția bugetară...” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vorbiți și dumneavoastră cu Guvernul Cîțu 

să mai dea niște bani.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Fără bla bla-uri, fără vorbe, fără acuze că 

sunt total nefondate.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Ne-am 

obișnuit cu acuzele, domnule consilier Dumitru, m-am obișnuit cu intervențiile 

dumnealor.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și eu vreau să mă dezobișnuiesc să văd că 

votați mereu împotriva cetățenilor.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „.... pe 

marginea oricărei ordini de zi. Bun. Haideți să... ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Atunci, dacă tot vorbesc eu pe marginea ... 

în afară, vă rog eu frumos, explicați-mi și mie că v-am rugat de o mie de ori, spuneți-

mi. De ce nu votați proiectele pentru cetățeni?” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Să vedem ce știe ... de execuția bugetară.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am spus domnule că nu mă pricep. 

Pentru așa ceva. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați învățat pe parcurs să folosiți 

bugetele, eu nu, dar v-am zis că nu mă pricep. Eu vă întreb de ce nu votați pentru 

cetățenii municipiului Focșani.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Am votat 

domnule Nedelcu, sau n-ați văzut cum am votat.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, primele proiecte unde cetățenii aveau 

nevoie de căldură și de o regularizare a Pieței, dumneavoastră n-ați votat.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Să revenim la 

ordinea de zi.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu mai spuneți că ați votat.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog, 

aparatul tehnic să modereze acolo sunetul la domnul consilier Nedelcu. Văd că-i priește 

vacanța.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dar puteți să-l dați mai încet că nu-i niciun 

fel de problemă.  

Vă este ciudă? Eu plec în vacanță pe banii mei.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rugăm să 

ne lăsați să ne desfășurăm ședința în ordine și disciplină. Mulțumim!” 

Proiectul de hotărâre a fost votat cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 

311 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea art. 1 alin. (1) din  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr. 165/2009 privind acordarea Diplomei de longevitate și a unui premiu 

anual în valoare de 500 lei, persoanelor în vârstă de 90 de ani inclusiv, cu 

domiciliul în Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru?” 
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În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea 

Alina Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală toată 

lumea este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online? 

Domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Iorga! Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru, bineînțeles.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Iorga! Pentru că nu-l auzim, cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul nr. 23 a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 312 

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea art. 1 alin. (1) din  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr. 166/2009 privind acordarea Diplomei de fidelitate și a unui premiu în 

valoare de 500 lei din bugetul local al Municipiului Focșani, cuplurilor focșănene 

care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este 

pentru?” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea 

Alina Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală toată 

lumea este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online? 

Domnule consilier Ungureanu! Domnul consilier Iorga este ”pentru”. 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumim! 

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul nr. 24 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 313 

 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 129/2011 privind acordarea unui premiu în valoare de 

2.500 lei brut persoanelor care împlinesc 100 de ani, cu domiciliul în Municipiul 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este 

pentru? Împotrivă? Se abține cineva?” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea 

Alina Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală toată 

lumea este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online? 

Domnul consilier Iorga este ”pentru”. Domnule consilier Ungureanu este pentru.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumim! 

Cu 21 de voturi ”pentru”, proiectul nr. 25 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 314 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobare 

alocării sumei de 306,20 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2021 în vederea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Vă rog, domnule consilier Dumitru!” 
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Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc, doamna președinte! PNL-

USR PLUS se abține de la votarea acestui proiect, întucât suntem într-un an pandemic, 

adunările ... suntem în plin val 4 al pandemiei, adunările sunt interzise chiar și în... 

Da, domnule Nițu. Mulțumesc pentru completare! Vă rog rumos să vă deschideți 

microfonul și să vă susțineți un punct de vedere. 

După cum știm cu toții, acest val 4 ne-a lovit foarte puternic și a lovit în special 

copiii. Intenția este bună, însă momentul este prost. Nu se poate... Ceea ce ne dorim...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Poate dacă nu făceați Congresul  acela cu 

5 mii de oameni, poate era mai bine.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier, dacă vreți să vă înscrieți la cuvânt, vă înscrieți la cuvânt, dar nu vorbiți fără 

să vă dau eu cuvântul. Vă mulțumesc pentru înțelegere!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu-mi plac ipocriziile și ipocriții. Vă rog! 

Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Toți urmărim presa. Vedem. Sunt la 

momentul actual, sunt aproximativ 400 de copii la ATI. Așa că, nu știu ce părinte ar 

permite copiilor să vină chiar și la o adunare în spațiul public. Așa că, cocarde, fulare, 

artificii ș.a.m.d. le mai amânăm pentru la anul.  

Pe primul plan este sănătatea noastră, a copiilor noștri, așa că, sfatul nostru și nu 

numai...” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Nu vă obligă nimeni să veniți.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președinte, este tradiția Consiliului 

Local să dăm aceste daruri copiilor și nu numai și celor care urmează să primească 

pachete. Știu că în anii anteriori s-au dat în școli. Au venit de la Primărie și au dat la 

școală, la clase la copii. Deci, problema este în felul următor. Nu știu dacă pandemia 

... poate nu mai ține, că după spusele mai marilor dumneavoastră, poate nu mai ține 

pandemia, mai este până în decembrie. Părerea mea personală este să aprobăm și dacă, 

în cazul în care se menține această pandemie, după cum spune domnul consilier 

Dumitru, putem să nu facem cheltuiala respectivă. Dar lucrurile trebuie să fie păstrate. 

Pentru că au fost... Copiii se bucură la sfârșit de an și știe toată lumea acest lucru. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

viceprimar Dimitriu, vă rog!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, doamna președinte! I-

aș transmite domnului consilier Nițu, mai ales că a fost o viață administrator la Școala 

Gimnazială ”Ștefan cel Mare” din Focșani, a fost atât de aproape, printre copii și cred 

că, mai degrabă țineți la sănătatea lor, decât la a oferi 306 mii lei către aceste sărbători 

care, dacă ați observat, în întreaga țară sunt din ce în ce mai restrânse sau aproape 

deloc, pentru că este interzis. 

Mai mult decât atât, noi avem o altă problemă, cred că interesează pe toată lumea 

și mai ales pe părinți, cât și pe copiii care au dârdâit până mai acum o săptămână în 

unitățile de învățământ din oraș și cred că banii aceștia își pot găsi locul pentru 

încălzirea familiilor din municipiul Focșani, chit că este o sumă mult prea mică, dar 
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mai găsim pe colo, pe colo și iată așa câte 2, câte 2 săptămâni putem să ajungem să 

trecem de luna aprilie a anului viitor. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog să vă 

înscrieți la cuvânt! Din online dorește să vorbească cineva?” 

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

permiteți, doamna președinte? Dacă nimeni din online nu dorește să vorbească... vă 

rog!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Eu aș vrea 

doar să precizez faptul că, cel puțin USR-PLUS nu se opune pavoazării, să zicem, 

măcar a centrului orașului, cu anumite instalații de iluminat festiv, însă trebuie să mai 

rediscutăm acest proiect, să vedem exact unde alocăm acești bani și câți și pentru cât 

timp, mai ales că aveți aici în vedere și o executare, un foc de artificii, care presupune 

niște costuri. Am mai vorbit cu câțiva funcționari din aparatul de specialitate, cei care 

au elaborat acest proiect, dar nu este de ajuns. Poate revenim cu acest proiect sub o altă 

formă, care să nu necesite oarecum punerea în pericol a copiilor și așa măcar o 

chestiune formală, dar nu neapărat de sărbători. Nu știu. Este o părere, dar în niciun 

caz sub forma actuală. N-o să votăm așa. Mulțumesc! Domnule Primar!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ N-are sens să pierdem timpul. 

Voiam doar să spun că, aceste ornamente luminoase din municipiul Focșani sunt 

practic întotdeauna așezate în apropierea Sărbătorilor de iarnă  de către Direcția de 

Dezvoltare. Deci, practic costuri nu prea sunt.” 

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

în eroare, domnișoară.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Știu că o mare 

parte dintre ele sunt deja deteriorate și poate pe ici, pe colo...” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Avem. Ca să marcăm momentul și 

centrul orașului să fie luminat, pentru că evident lumea va ieși la plimbare și dacă 

vremea va fi prielnică, cred că nu suferim anul acesta de așa ceva. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog 

domnule Primar! În limita decenței, vă rog!”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog să fiți 

decent în afirmații pentru că aveți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Pentru a 

face o corectă informare cu privire la ceea ce înseamnă pavoazarea și montarea 

iluminatului ornamental festiv de Sărbătorile de iarnă, nu Direcția de Dezvoltare se 

ocupă de acest lucru, ci se ocupă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară căreia i-am 

delegat gestiunea serviciului de iluminat public. Toate aceste ornamente sunt montate 

în baza unui contract încheiat între noi Primărie și această asociație. De fapt, prin 

delegarea acestui serviciu noi doar facem o comandă.  

În ceea ce privește alocarea acestor sume, așa cum a spus și domnul consilier 

Radu Nițu, într-adevăr este o tradiție pentru municipiul Focșani, pentru a le oferi 

copiilor, tinerilor și de ce nu și tuturor focșănenilor, să le oferim o bucurie de sărbători. 

Sărbătorile oricum vor veni. Și cu atmosfera de pandemie focșănenii s-au obișnuit și 

anul trecut a fost pandemie. Și anul trecut au fost interdicții, și anul trecut, într-adevăr 

a fost doar un simplu foc de artificii și nimic mai mult de revelion, că așa a fost probabil 
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să fie. Probabil că așa ar trebui să fie în mod normal n-ar fi trebuit să mai avem 

paranghelii, așa cum bine spuneți și dumneavoastră, dar nu putem să neglijăm faptul 

că, anul trecut incidența infectărilor cu Covid-19 era de cel puțin 4 ori mai mică decât 

se întâmplă astăzi în toată România și în marile orașe din țară și bineînțeles că nici 

Focșaniul n-a fost ocolit, din cauza incompetenței unui Guvern iresponsabil.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog, 

domnule Primar, v-am rugat.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi 

voie!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu puteți să-l lăsați pe domnul Primar să 

vorbească? Nu vă este rușine?” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnul Primar nu se poate abține.” 

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

puțin că n-am jignit pe nimeni.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Proiectul de 

hotărâre prevede...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Vă spun 

proiectul și am un amendament de făcut la acest proiect, este un amendament care cred 

că va fi de interesul comun al tuturor focșănenilor și nu numai. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dat fiind 

faptul că și ieri am avut discuții cu conducerea Spitalului pentru că nu au medicamente, 

pentru a veni în sprijinul celor care se află la terapie intensivă, Guvernul ăsta 

iresponsabil nu a fost în stare 4 luni de zile...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Fără afirmații 

despre Guvern.” 

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

deranjează adevărul?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Noi nu avem 

Guvern la momentul actual.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu au 

bani să cumpere medicamente.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Din cauza 

incompetenței premierului interimar. Vă rog frumos să vă abțineți!” 

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

că sunteți...Ce să fac? De ce să mă abțin? Să spun un adevăr?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Nu mai 

vorbiți despre Guvern. Vorbim de administrația locală.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Să spun 

un adevăr că în Spitalul Județean Vrancea nu se găsesc medicamentele necesare pentru 

tratarea Covid-ului?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Este în 

subordinea Ministerului Sănătății.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Bun. 

Dumneavoastră spuneți că suntem în plină pandemie, Guvernul nu a avut soluție. Eu 

propun o soluție. Propun un amendament.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Formulați, vă 

rog!”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Aprobarea alocării unor sume din bugetul local de la Sărbători de iarnă către Spitalul 

Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” din Focșani. Propun ca suma de 70 de mii lei 

propusă pentru daruri destinate colindătorilor și spectacol pirotehnic, să fie utilizată 

pentru cofinanțarea Spitalului Județean pentru achiziția de medicamente antivirale 

necesare tratării Covid-19. În acest sens, propun virarea între capitole bugetare a sumei 

de 70 de mii  lei în sensul diminuării capitolului ”Cultură, recreere, religie” și 

suplimentarea corespunzătoare a capitolului ”Sănatate”. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog, 

doamna viceprimar Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna președinte, vreau să fac și 

eu un amendament. Exact cum am spus și eu puțin mai devreme, dacă toată suma nu 

se dorește a se merge la ENET, toată suma de 306,20 mii lei să meargă către Spitalul 

Județean integral, suma pe care am spus-o mai devreme. Și vă rog supuneți la vot!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Supunem la 

vot amendamentele pe rând.” 

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

puțin. Trebuie formulat un amendament corect ca să știm pentru ce. Eu am spus pentru 

achiziția de medicamente antivirale necesare tratării Covid-19. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog! Cine 

este pentru amendamentul formulat de domnul Primar Cristi Valentin Misăilă?” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală 5 

voturi pentru. Cine se abține?” 

În sală se abțin  următorii domni consilieri: Răduță Nicolae, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea Alina 

Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală 11 

abțineri.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online? 

Domnule consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Iorga este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru, abținere. Scuze!  Voiam să-i spun 

domnului Primar că trebuia să retragă și acel patinoar și poate era ok.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „A făcut 

doamna consilier Dimitriu un amendament prin care să meargă toată suma către 

Spital.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nedelcu! Nu se aude. 

Cu 12 voturi ”abținere” și 8 voturi ”pentru”, amendamentul nu a trecut.” 

Domnul Iorga a spus ”pentru”. 

Supun la vot amendamentul formulat de doamna viceprimar Dimitriu Ana-

Maria. Cine este pentru? Ca toată suma de 306,20 mii lei să treacă la Spitalul Județean 

pentru achiziția de medicamente.” 

În sală sunt pentru  următorii domni consilieri: Răduță Nicolae, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea Alina 

Ramona.” 

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

viceprimar!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog!” 

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

președinte de ședință, dat fiind faptul că amendamentul n-a fost formulat corect, este 

ilegal...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Haideți să-l 

formulăm împreună corect.” 

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

proiectul.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „S-a votat doar 

amendamentul.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu. 

Amendamentul propus de doamna viceprimar Dimitriu este ilegal din cauza 

următorului motiv. Să formulăm corect. Trebuie precizat de unde vor fi virate sumele, 

cum vor fi virate sumele, pentru că dumneavoastră ați spus că se dau 306 mii . Noi, de 

la capitolul ”Cultură, recreere și religie” avem alocată suma de 20 și... Poftiți? 25 de 

mii cu 4 mii , cu 58  și cu 42.900. 

De la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice avem de la alt capitol bugetar 

”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” de 175.500, sumă care deja este aprobată. 

Trebuie făcută modificarea corect, dacă vreți să fie un amendament corect. De asta am 

spus că-l retrag. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „De aceea, eu 

în Comisii, domnule Primar, dacă vă amintiți, am propus să rediscutăm acest proiect.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „De aceea 

spun că ar trebui să formulăm corect ca să nu avem surprize pe urmă că nu este valabil 

amendamentul. N-am nimic împotrivă cu suma. Dacă vreți puteți să propuneți și o 

sumă mai mare.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „V-amintiți,  

în Comisii, că v-am propus să reformulăm acest proiect și să-l rediscutăm?” 
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Domnul consilier Victor Dumitru: „Întreaga sumă... Nu înțeleg care este 

nelămurirea dumneavoastră, domnul Primar? Întreaga sumă aferentă proiectului 26, 

amendamentul făcut de către doamna viceprimar...” 

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

Dumitru, n-ați înțeles. Vă dădeați mai devreme expert în buget. Trebuie spus cât la 

sută, câți bani se iau dintr-un capitol, cât din alt capitol și se duc în capitolul de 

”Sănătate”. 

Câți bani se iau din capitolul de  ”Cultură, recreere și  religie”, câți bani se iau 

din capitolul ”Fondul de locuințe”. 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „ Doamna președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

consilier Macovei, vă rog!” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule Primar, știți foarte bine 

că am discutat de fiecare dată în Consiliul Local și în Comisii ca toate aceste 

amendamente să treacă prin Comisie.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Corect.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Și n-au trecut. Acest amendament 

pe care dumneavoastră l-ați făcut are 2 probleme:  

1. nu a trecut prin Comisii. 

2. plecăm de la o afirmație doar a dumneavoastră. Eu n-am certitudinea că 

Spitalul Județean nu are bani pentru medicamente.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu este 

o afirmație doar a mea. Eu vă spun acum  ce am discutat zilele acestea cu domnul 

director Mândrilă.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Eu trebuie să vă cred. Eu        n-am 

văzut. Eu înțeleg, dar n-am văzut niciun document.” 

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

zilnic 400-500. Uitați ce mi-a scris.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „V-a scris dumneavoastră, nu mie.” 

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

zilnic 450 de flacoane de Remdesivir și îi trimite doar câte 60-80 de flacoane la câteva 

zile după solicitare.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule Primar, eu vă cred, dar 

nouă, cel puțin mie, ca președinte la Comisia de buget, nu mi-a venit un asemenea 

amendament și acest lucru nu a fost pus în discuție. Dacă era pus în discuție, știți foarte 

bine că am întârziat Comisia 2 ore și am discutat inclusiv pe proiectul nr. 28, pe 

proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Focșani și 

puteam foarte bine acolo să studiem, să analizăm.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Haideți că am 

descoperit și eu o achiziție, un anunț de participare pe SICAP din partea Spitalului 

Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon”, acord-cadru, medicamente generale, plus 

medicamente pentru Covid-19. Este publicat în 25. ” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Și ce 

legătură are?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Păi văd că se 

interesează conducerea Spitalului Județean.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Păi 

tocmai de asta se interesează, că nu au medicamente asigurate de la Ministerul 

Sănătății, așa cum ar fi fost normal în această pandemie. Ce este în neregulă la acea 

achiziție?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Nu este nimic 

în neregulă.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Domnule Primar, haideți să facem 

scut contra acestei pandemii, nu să încercăm să fim populiști pe de o parte și pe alta și 

să folosim asemenea momente pentru o luptă politică. Haideți să-l retragem cum ați și 

spus de fapt. Trecem mai departe și eventual...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Îl retragem 

și-l rediscutăm într-o ședință extraordinară pe priorități.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Rediscutăm acest proiect cum a 

spus și domnul Nițu, eventual găsim altă soluție.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, dar 

oamenii între timp mor în spitale.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

manager Mândrilă tocmai a lansat aici licitația. Este vorba de 7.366.607, acordul-

cadru.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Așa și?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „A lansat 

licitația, deci este responsabil 100% pentru aceste medicamente. Asta nu înseamnă că 

pe noi nu ne preocupă, de aceea trebuie să rediscutăm acest proiect și să vedem care 

sunt prioritățile. Doamna viceprimar Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Eu nu sunt de acord să-l retragem, 

pentru că, dacă ați deschis această discuție, aș vrea mai departe să mergem către 

Spitalul Județean. Nu este treaba noastră că cineva nu-și face treaba. Dacă a făcut un 

apel pentru că focșănenii...  

Domnul Primar, lăsați politica, faceți administrație că de aia sunteți Primar.” 

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

Guvernul nu dă bani și medicamente.. ține de administrație, nu de politică.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu atât mai mult cu cât...” 

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

înseamnă administrație, nu politică.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu atât mai mult cu cât, focșăneni, 

foarte mulți focșăneni sunt internați în spital. Este nevoie acută de medicamente și  

multe alte obiecte sanitare.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Haideți să redirecționăm banii acolo, 

pentru că nu ne doare mâna să votăm așa ceva pentru sănătatea noastră, a tuturor. 

Oricare dintre noi poate fi mâine, astăzi, poimâine în spital. Așadar, eu nu sunt de 

acord. Dacă doriți, dragi colegi, o avem pe doamna director economic aici care poate 

să ne ajute cu capitolele bugetare, dânsa este specialist, noi nu suntem. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

Grosu, dacă doriți să ne ajutați cu formularea acestui amendament?” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Ca să ne 

putem formula o opinie, eu îmi mențin ideea că trebuie retras acest proiect. Și-l retrag. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Este dreptul 

domnului Primar să retragă acest proiect. Trecem mai departe.” 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 35,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2021 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 

Decembrie, Ziua Națională a României; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Îl retrag 

și pe acesta. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Proiectul nr. 

27 a fost retras.” 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru?” 

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

amendamente.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Avem 

amendamente. Domnul consilier Victor Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „O secundă, vă rog! Haideți că citesc direct 

de pe foaie. Alianța PNL-USR - PLUS din Consiliul Local propune la art. 2. 

Apobarea virărilor de credite bugetare la poziția Documentații tehnico-

economice, obiective de investiții, Reabilitare str. Leopoldina Bălănuță, se propune 

diminuarea cu 506,25 lei în loc de 526,5 mii lei. 

La poziția Documentații PUZ construire terminal intermodal în zona de Sud a 

municipiului Focșani, suma alocată va fi de 130 mii lei în loc de 140 mii lei. 

La poziția documentație tehnico-economică pentru modernizare și sistematizare 

străzi în ansamblul rezidențial DJ 204 E Focșani-Petrești, suma alocată va fi de 130 

mii lei, în loc de 140 mii lei. Mulțumesc! ” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Primar!” 

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

viceprimar, mai am și eu 2 amendamente de făcut, de fapt mai multe amendamente.  

În bugetul propriu al Colegiului Național ”Al. I. Cuza” se suplimentează cu 

suma de 44,44 mii lei, art. bugetar Reparații curente și se diminuează cu aceeași sumă 

art. bugetar ”Alte active fixe” aferent obiectivului ”Documentație tehnico-economică 

demolare corp B”.  

Se suplimentează cu 13,84 mii lei bugetul Colegiului Tehnic ”Gh Asachi” pentru 

achiziție fierăstrău circular. 
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Se diminuează cu 13,84 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolele ”Alte 

cheltuieli în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice, art. bugetar ”Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

La bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri, 

se suplimentează bugetul Ateneului Popular  cu suma de 3,00 mii lei reprezentând 

venituri din donații și sponsorizări ce vor fi utilizate la art. bugetar „Alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii”. 

De asemeni, la bugetul local se diminuează cu suma de 1100 mii lei credite 

bugetare aferente proiectului ”Modernizarea transportului public în municipiul 

Focșani.” 

 Se diminuează cu suma de 1100 mii lei credite bugetare aferente proiectului 

implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare.  

Se diminuează cu suma de 500 mii lei credite bugetare aferente proiectului 

”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană, etapa a-II-a” și se suplimentează cu 

suma de 2700 mii lei credite bugetare la subcapitolul Salubritate, art. bugetar    ”Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii”. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă mulțumim 

și noi! Cine este pentru amendamentul domnului consilier?” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Să detalieze un pic domnul Primar ce 

înseamnă ”Alte bunuri și servicii” 2700 mii lei înseamnă 2 milioane 700, înseamnă 27 

de miliarde.” 

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

contribuții la bugetul de stat, domnilor consilieri pe care noi trebuie să le virăm 

conform legii.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „La Alte bunuri și servicii?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Așa se 

numește capitolul de la ”Alte bunuri și servicii” pentru capitolul Salubritate. La mediu. 

Este vorba de mediu. Este taxa de mediu pe care trebuie să o achităm.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Trimiteți-l vă rog și pe domnul Dumitru la 

cursul acela! Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Nedelcu, vă rog să vă înscrieți la cuvînt, dacă aveți chef de vorbit. Dacă nu, supun la 

vot amendamentul domnului consilier Dumitru. Cine este pentru? În sală domnul 

consilier Șelaru? Sunteți pentru?” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru Victor, Zîrnă 

Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă este 

cineva împotrivă? Se abține cineva? ” 

În sală se abține domnul consilier Șelaru Aurel. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală avem 

o singură abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online? Vă 

rog,  domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Iorga! Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu! Domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Împotrivă. Să-mi demonstreze întâi că știe, 

după aceea pot să votez pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Un vot 

împotrivă, o abținere, 17 ”pentru” , amendamentul domnului consilier, grupului PNL-

USR PLUS a fost aprobat. 

Cine este pentru amendamentul domnului Primar Cristi Valentin Misăilă? ” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cine se 

abține?” 

În sală se abțin  următorii domni consilieri: Răduță Nicolae, Dumitru Victor, 

Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea Alina 

Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală 11 

”abțineri” și 5 voturi ”pentru”. În online?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Îi doare domnule Primar, că le dați lecții de 

administrație.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

Ungureanu ”pentru”, domnul Iorga ”pentru”, doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru” bineînțeles. Pentru cel care știe 

administrație, nu toți troglodiții.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „9 voturi 

pentru și 12 abțineri, amendamentul nu a fost aprobat. Supun la vot proiectul nr. 28 în 

integralitatea lui. Cine este pentru?” 

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

viceprimar, dacă-mi permiteți?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă rog!” 

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

de a trece la votul final, cred că nu s-a înțeles despre ce este vorba.  

Avem niște obligații către bugetul de stat, în speță, către Administrația Fondului 

de Mediu, de a achita o sumă stabilită de către dumnealor conform legii. Dacă noi nu 

o achităm până la sfârșitul acestei luni și nu avem fondurile alocate, este repet, 31 

octombrie, este ultima zi în care mai putem să facem rectificări bugetare.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Ați propus 

acest amendament.” 

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

amendament l-am discutat în Comisii, l-am propus, nu s-a făcut nicio întrebare.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Haideți să 

facem o pauză de 3 minute pentru discuții și reluăm această discuție înainte de votul 

final.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „     S-a 

avizat. Dacă nu facem acest lucru, vom avea pe urmă penalități majore ș.a.m.d.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnul 

Primar, 3 minute pauză,  vă rog frumos! Rog aparatul tehnic să pună pauză 3 minute 

pentru discuții.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Și mai 

mult decât atât, nici proiectul pentru iluminatul public, pentru modernizarea 

iluminatului public nu putem să-l depunem, dacă nu avem această sumă pe care s-o 

achităm. Este opțiunea dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Putem începe, 

da? Suntem live. Mulțumim și noi pentru înțelegere! Domnule Primar, vă rog să 

reformulați amendamentul la proiectul 28. Vă rog doar să-l reformulați!”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Să-l 

reiau? Să-l recitesc, nu să-l reformulez.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Să-l reluați. 

Da. Mă scuzați!” 

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

bugetul local, bugetul se diminuează cu suma de 1100 mii lei credite bugetare aferente 

proiectului ”Modernizarea transportului public în municipiul Focșani. 

Se diminuează cu suma de 1100 mii lei credite bugetare aferente proiectului 

implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare.  

Se diminuează cu suma de 500 mii lei credite bugetare aferente proiectului 

reabilitarea sistemului de termoficare urbană, etapa a-II-a și se suplimentează cu suma 

de 2700 mii lei credite bugetare la subcapitolul Salubritate, art. bugetar    ”Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii. 

De asemeni, tot în bugetul local, în bugetul propriu al Colegiului Național ”Al. 

I. Cuza” se suplimentează cu suma de 44,44 mii lei, art. bugetar Reparații curente și se 

diminuează cu aceeași sumă art. bugetar ”Alte active fixe” aferent obiectivului 

Documentație tehnico-economică demolare corp B.  

Se suplimentează cu 13,84 mii lei bugetul Colegiului Tehnic ”Gh Asachi” pentru 

achiziție fierăstrău circular. 

Se diminuează cu 13,84 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolele ”Alte 

cheltuieli în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice, art. bugetar ”Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

De asemeni, la bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri, se suplimentează bugetul Ateneului Popular  Popular ”Mr.  Gh. Pastia”  

cu suma de 3,00 mii lei reprezentând venituri din donații și sponsorizări ce vor fi 

utilizate la art. bugetar ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. Vă mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Vă 

mulțumim! Supun la vot amendamentele propuse de domnul Primar. Cine este 

pentru?” 

 În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea 

Alina Ramona.” 

 În sală toată lumea este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online? 

Domnule consilier Ungureanu?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Iorga este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu! Domnule consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ce v-am zis eu că știe administrație, 

”pentru” bineînțeles, vă cam pare rău, dar asta e.” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Pentru” 

domnul Nistoroiu, ”pentru” domnul Nedelcu. Domnul Ungureanu? Domnul Iorga!” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„A votat. S-a văzut la un moment dat.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 20 de 

voturi ”pentru”, amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul 28 în integralitatea sa. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului general. Cine este pentru?” 

În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea 

Alina Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală toată 

lumea este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online?  

Domnul consilier Iorga este ”pentru”. Domnule consilier Ungureanu? 

Nu s-a întors din pauză. Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 20 de 

voturi ”pentru”, proiectul 28 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 315 

 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

Focșani pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, aș vrea să fac eu niște precizări. În 

urma analizei, am observat că,  la poziția 79 , este vorba despre niște sporuri, niște 

prime și alte bonificații adăugate salariilor de bază și se observă o creștere cu 693 de 

mii.  

Apoi, la poziția 80, alte bonificații, alte creșteri cu 80 de mii și de fiecare dată, 

și constat că la aceste societăți, raportul dintre venituri și cheltuieli este aproape de 0, 

deci practic profit nu prea mai există și investiție aproape deloc, acum eu cred că 

domnul director nu s-a gândit că are atâtea proiecte prin care vrea să obțină fonduri 

europene nerambursabile și pentru că, probabil a fost o scădere de personal, a 

considerat că... Eu aș vrea niște explicații, domnule director, dacă se poate. La 

microfon. Nu v-auzim.” 

Domnul Ion Diaconu – S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI : „La 

microfon. Se aude?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Acum. Da.” 

Domnul Ion Diaconu – S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI : „Știți 

foarte bine că în luna ianuarie, noi n-am mai circulat pe traseele județene pentru că am 

intrat în niște acțiuni judecătorești și ele au revenit undeva cam la jumătatea anului, 

după ce au avut loc procesele.  

Noi la momentul ăla, am crezut că vor dura mai mult timp având în vedere care 

erau implicațiile acestui proces, acestor procese cu traseele județene și atunci am 

propus bugetul raportat la ce aveam la momentul respectiv, adică era vorba de Focșani 

și Golești. După care, când au apărut, normal că au apărut diferențe legat de ... Deci 

noi nu am avut mai mulți oameni, în schimb am avut mai puține ore în prima jumătate 

a anului, după care am avut mai multe,  pentru că au trebuit să circule. Aici cred că este 

o greșeală, unde mi-ați arătat dumneavoastră , nu-s sporuri. Trebuia să se ducă în 

salariile de bază pentru că acolo au crescut mai mult. Acum mi-am dat seama și eu 

când mi-ați arătat dumneavoastră.”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Și dacă este 

o eroare, nu ați dori să remediați această eroare și să revenim cu acest proiect pe ordinea 

de zi?” 

Domnul Ion Diaconu – S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI : „Ba 

da, problema este că la fel cum are Focșaniul, trebuie doar până la 31 octombrie, să fac 

rectificarea. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Atunci 

haideți să remediem aceste erori.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Și ce nu 

putem să facem amendament?” 
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Domnul Ion Diaconu – S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI :  

„Acum dacă vreți.” 

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

facem un amendament?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Haideți să 

reluăm discuția pe marginea acestui proiect până la formularea amendamentului și 

remedierea erorii și-l rediscutăm la final de ședință. Sunteți de acord? ” 

Domnul Ion Diaconu – S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI : „Ok. 

Da.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Bine. Vă 

mulțumesc! Trecem mai departe.” 

 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot acest. Cine este 

pentru?” 

 În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea 

Alina Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală toată 

lumea este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online?  

Domnul consilier Ungureanu! Domnul consilier Iorga este pentru. 

Domnul consilier Ungureanu! Tot în pauză. Doamna consilier  Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu! Nu v-auzim. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu! ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru. M-auziți?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Stroie! Da. Mulțumim!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru. Am spus.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Acum abia v-

am auzit. Domnul consilier Ungureanu!” 

Deci cu 20 de voturi ”pentru” proiectul nr. 30 a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 316 
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Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul local 

Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani, pentru anul 2022; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru?” 

 În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Bîrsan Costel, Drumea 

Alina Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală toată 

lumea este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online? 

Domnule consilier Ungureanu? 

 Domnul consilier Iorga este ”pentru”.  

Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 20 de 

voturi ”pentru” proiectul 31 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 317” 

 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

procedurii de transmitere a imobilului în suprafață de 2.604 mp., situat în 

Municipiul Focșani, Bd. București nr. 3, identificat în Cartea funciară nr. 61771 

a Municipiului Focșani, având număr cadastral 61771, din domeniul public al 

Municipiului Focșani în domeniul public al statului, în vederea dării în 

administrare Ministerului Apărării Naționale, în scopul retransmiterii acestuia 

din proprietatea statului în proprietatea Municipiului Focșani, pentru 

continuarea lucrărilor de investiții; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot . Cine este pentru?” 

 În sală sunt ”pentru” următorii domni consilieri: Radu Nițu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru 

Victor, Zîrnă Cristian, Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Dimitriu Ana-Maria, Marcu Livia Silvia, Drumea Alina Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În sală toată 

lumea este ”pentru”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „În online? 

Domnule consilier Ungureanu? Domnul consilier Bîrsan a ieșit puțin.  

Domnul consilier Iorga este ”pentru”.  
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Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nedelcu!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 19 voturi 

pentru...” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Pe domnul Ungureanu nu l-ați întrebat. ” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „L-am 

întrebat. Domnul Ungureanu!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 19  voturi 

”pentru” proiectul 32 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 318 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 21,00 mp. situat 

în Focșani, B-dul. Unirii nr. 5, județul Vrancea, T 153, P 7871 înscris în CF 57917 

și în CF 68333, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către 

doamna Jigău Mihaela; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt supun la vot. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este pentru. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu? Domnul consilier Iorga pentru.”         

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „19 voturi pentru.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Domnul Șelaru cred că are ceva de zis.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Abținere domnul Șelaru. 

Cu 18 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-

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

Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 
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Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu și un vot „abținere” a domnului consilier Șelaru 

Aurel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 319 

 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 24,00 mp. situat 

în Focșani, B-dul. Unirii nr. 5, sc. 2, județul Vrancea, T 153, P 7870 înscris în CF 

65414, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna 

Herescu Dorina; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt supun la vot. Cine este ”pentru”? Împotrivă? Abțineri? În sală o abținere. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu și o „abținere” a domnului Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnul 

Ungureanu? Domnul Iorga pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „. Cu 18 voturi „pentru” a 

doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius 

Eusebiu, Radu Nițu și un vot „abținere” a domnului consilier Șelaru Aurel, proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 320 

 

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală 

de 20,00 mp. (20,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al Municipiului 

Focșani, T 75, P 3513, către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România – 

Sucursala Focșani, pentru amplasarea unei LES 0,4 Kv, în vederea realizării 

lucrării „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent” la 

imobilul situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 348, proprietatea domnului 

Stoian Cătălin;   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt supun la vot. Cine este ”pentru”? Împotrivă? Se abține cineva? În sală o 

„abținere”. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu și o „abținere” a domnului Șelaru Aurel. 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnul 

Ungureanu bine ați revenit, cum votați?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Iorga? 

Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „. Cu 19 voturi „pentru” a 

doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius 

Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și un vot „abținere” a domnului consilier Șelaru 

Aurel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 321 

 

Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind schimbarea 

destinației Construcției – Corp D, aparținând domeniului public al Municipiului 

Focșani, situat în Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea 

închirierii;   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Iorga? 

Pentru, pentru, da.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Cu 20 voturi „pentru” a 

doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius 

Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 322 

 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

și completarea HCL nr. 272/30.09.2021 privind însușirea documentației 

cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic nr. 23, având o 

suprafață construită la sol de 410 mp situat în Aleea Căminului, T 176, P 9312, 

aparținând domeniului public al Municipiului Focșani și a Punctului termic nr. 

46, având o suprafață construită la sol de 316 mp. situat în str. Alexandru 

Vlahuță, T 175, P 9238 aparținând domeniului public al Municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnul 

consilier Ungureanu? Domnul consilier Iorga este pentru. Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Pentru, da. Domnul 

consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Proiectul a fost aprobat 

cu 20 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-

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

Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 323 

 

Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea 

documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului termic nr. 5, 

situat în B-dul Unirii, T 107, P 5644, a Punctului termic nr. 38, T 197, P 10875 și 

a Punctului termic nr. 44, situat în str. Rarău, T 90, P 10354, bunuri imobile 
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aparținând domeniului public al Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnul 

consilier Ungureanu? ” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Iorga? 

Pentru. Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul consilier 

Nistoroiu? Domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Cu 19 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga 

Marius Eusebiu, Radu Nițu,  Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 324 
 

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind abrogarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 412/11.10.2017 privind aprobarea încredințării în 

folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către Asociația „Ștefan cel 

Mare și Sfânt – suflete pentru suflete” a terenului situat în Focșani, Aleea parc, 

Tarla 204, Parcela 11168 Cc, ce aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani, în vederea amenajării unui imobil cu destinația de „Centru educațional 

pentru copii, din Cartierul Sud-Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Iorga? 

Pentru. Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

 Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru, bineînțeles.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 20 voturi „pentru” a 

doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius 

Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 325 
Trecem peste proiectul 40 care nu a primit aviz în comisie. 

 

Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

inițierii procedurii de vânzare prin licitație publică a imobilului situat în Focșani, 

str. Ing. Ion Basgan nr. 5, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Iorga? 

Pentru. Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 20 voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat. Proiectul 42...Aveți abținere da? Deci 19 voturi „pentru” și...la 

care proiect, vă rog! La 41 aveți abținere domnul Șelaru? Bine, mulțumim! O abținere. 

19 voturi „pentru” și o „abținere” la proiectul 41.”  

Cu 19 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Costea Ionel, Dimitriu 

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

Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și o „abținere” a domnului 

consilier Șelaru Aurel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 326 
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Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 78738/16.08.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în 

intravilan pentru construire locuință P+2E, anexe și împrejmuiri” - Focșani, 

extravilan, număr cadastral 57274, T. 88, P. 449, pe terenul în suprafață măsurată 

de 3117 mp;   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă avem discuții? Vă 

rog domnule consilier Gongu!” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Doamna președinte vă rog să luați act de 

faptul că nu particip la vot deoarece terenul îmi aparține, mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Rog pe doamna secretar 

general să consemneze neparticiparea la vot a domnului consilier Gongu. Dacă mai 

sunt alte discuții. Dacă nu mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea 

este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu 

Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online domnul Iorga? 

Pentru. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Mirela Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Deci avem...a intrat în 

ședință și domnul Bîrsan. Domnul Bîrsan cum vă exprimați cu privire la proiectul 42? 

Pentru. Deci avem cu 20 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri,  Bîrsan 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu 

Daniel și o „neparticipare” a domnului consilier Gongu Emanuel, proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 327 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Da, vă mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 78778/16.08.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ 

pentru construire unitate de cazare P+3E+4R și atragere teren în intravilan 

pentru construire locuințe individuale” - Focșani, extravilan+intravilan, numere 

cadastrale 67790, 67788, 56225  pe terenurile în suprafață măsurată de 13067 mp; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna viceprimar. Vom vota 

acest proiect dar ca și recomandare, am mai vorbit și cu domnul arhitect șef, haideți să 

recomandăm constructorului sau dezvoltatorului ca în capătul acelei străzi, nu neapărat 

să piardă un loc de casă, dar să retragă un piculeț să se poată întoarce o mașină acolo 

că știți cum discutam, intră mașina de pompieri sau o ambulanță și trebuie să dea cu 

spatele să iasă în stradă și nu e în regulă sau să facă o sută de manevre să se poată 

întoarce. Deci ca și recomandare să se facă un loc de întors. Una dintre proprietăți, 

ultima, să retragă undeva gardul sau limita proprietății cu 5 – 6 metri și se poate 

întoarce. Da? Mulțumesc frumos.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog dacă mai sunt alte 

discuții? Domnul arhitect, scuzați-mă.” 

Domnul arhitect șef Păduraru-Coban George: „Bună ziua,! Da, e ok 

observația, problema e că singura variantă să se poată face lucrul acesta ar fi la, efectiv 

dezmembrarea terenului. Îm momentul în care dezmembrează strada și ar trebui să 

ceară un certificat de urbanism am putea să facem această observație la certificat, da.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „E spre binele celor ce vor cumpăra acolo.” 

Domnul arhitect șef Păduraru-Coban George: „Sigur, da! Mulțumesc.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumim și noi. Alte 

discuții mai sunt? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? În sală 

toată lumea este ....Împotrivă? Domnul Șelaru sunteți pentru? Da, mulțumesc.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnul 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga este 

pentru. Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim! Cu 21 de 

voturi „pentru” proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 328 

 

Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 84838/17.08.2021 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri 

D+P+5E, P+5E și P+6E cu spații comerciale și servicii complementare – obținere 
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aviz oportunitate, elaborare și aprobare PUZ” Focșani, extravilan, numere 

cadastrale 58730, 57908, 57909, T. 22, P. 62/1, 62/2, 62/3 pe terenurile în suprafață 

de 23000 mp;   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului 44? Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu am mari discuții, doar vreau să afirm că 

am văzut proiectul, a fost și în comisie și să-mi exprim admirația. Un proiect 

extraordinar de frumos, cum rar s-a întâmplat aici în Focșani. E cu un lac undeva în 

centru, are o formă ovală, un proiect extraordinar de frumos, mi-a plăcut în mod 

deosebit. Felicitări celor care l-au făcut. Mulțumesc!”   

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Poate pentru aceste 

proiecte găsim o modalitate să arătăm și publicului larg imaginea, fie din teren, fie cea 

din proiect.” 

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

pentru o consultare publică se regăsesc pe site-ul Primăriei.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, știu, dar acelea nu 

sunt chiar accesate. Vă mulțumim! Supun la vot acest proiect. Cine este pentru. În sală 

toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul consilier 

Nistoroiu? Domnul consilier Iorga este pentru. Domnul consilier Nistoroiu? Domnul 

consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 20 de voturi „pentru” 

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

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

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius Eusebiu, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Șelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 329 

 

Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire  pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății, nr. 36, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Acatrinei Georgeta; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.”  



65 
 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online, domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul consilier 

Nistoroiu? Domnul consilier Iorga este pentru. Domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 20 de voturi „pentru” 

proiectul 45 a fost aprobat. Proiectul 46...” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru, pe mine nu m-ați întrebat 

doamna președinte.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „V-am întrebat dar nu...” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „N-am auzit, dar nu se aude.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cred că nu aveți semnalul 

potrivit, vom consemna votul dumneavoastră. Mulțumim. 21 de voturi „pentru” a 

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

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

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Șelaru Aurel proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 330 

 

Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire  pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății, nr. 36, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Acatrinei Viorel; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga este 

pentru. Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?  
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Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumim!  

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 331 

Domnul primar doriți să luați cuvântul?”   

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da. Aș 

vrea să retrag de pe ordinea de zi proiectele 47 și 48. Proiect de hotărâre privind  

majorarea impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan curți 

construcții T23,P64/4, CAD 62089 CAD 6049N, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Barbălată Claudia Lăcrămiora;  

Și la proiectul 48, proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren  

pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan curți construcții T23,P64/4, CAD 

62089 CAD 6049N, înregistrat în evidența fiscală pe numele Barbălată Sorin. Vă 

mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Aș putea să știu 

motivul?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Da, s-au 

constatat niște erori în redactarea acestor proiecte, dat fiind că sunt foarte multe.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, mulțumim! Știu că 

sunt foarte multe și sperăm să se rezolve o parte dintre ele. Deci domnul primar a retras 

proiectele 47 și 48. Trecem la proiectul 49. 

 

Se prezintă punctul 49 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  majorarea 

impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, strada Luminiței, nr.23,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele Botirloianu Dragomir;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Eu aș vrea să spun aici la acest proiect.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Sunt două persoane, două familii foarte necăjite 

în cartierul Mîndrești, ei nici n-au cu ce să trăiască.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu, este o procedură 

doar.”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Știm, dar problema, după părerea mea, ei nu 

vor putea plăti niciodată pentru că nu au cu ce, nu au.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Poate găsim o soluție 

propusă și de mine în ședința trecută, poate găsim o soluție să putem ajuta și acești 

oameni care nu-și pot plăti impozitul sau supraimpozitul din cauza....da, vă rog!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Sărutmâna, mulțumesc. Stați un pic, noi 

discutăm aici de impozit? Noi discutăm că anumite terenuri nu sunt îngrijite. Ce are 

sărăcia cu îngrijitul unui teren? Păi numai șerpăraie, numai... te rog frumos, nu are 

legătură, impozitul dacă era un impozit pe clădire, pe altceva, da domnule diminuăm 
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că nu are de unde da dacă sunt sărac nu înseamnă că nu trebuie să-mi fac curățenie, nu 

trebuie să îngrijesc un teren. Eu nu sunt de acord cu această problemă.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da probabil că domnul 

Radu Nițu s-a referit la impozitul propriu-zis dar noi aici în aceste proiecte clar ne 

referim la o procedură privind terenurile neîngrijite.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi aici e altceva.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Și dacă dumnealor își 

îngrijesc terenul până la 1 ianuarie nu trebuie să mai plătească nimic în plus. Deci dacă 

nu mai sunt discuții supun la vot acest proiect.” 

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

este, dacă-mi permiteți, ideea este în felul următor că toate aceste terenuri și toate 

aceste clădiri au fost verificate de colegii noștri cu echipe mixte, formate din echipe, 

cu reprezentanți de la Corpul de control și de la Poliția locală. Le-au dat anumite 

termene ca să aducă la un stadiu măcar din punct de vedere estetic să fie bine, ceea ce 

nu presupune un efort deosebit pentru dumnealor și asta practic vine ca o sancțiune 

pentru cei cărora nu le pasă de modul cum arată nici măcar curtea și clădirea lor. Nu 

vorbim de alte chestiuni. Dacă într-adevăr fac dovada că eu știu Doamne ferește sunt 

imobilizați complet și nu au alte posibilități de a se ajuta sau a-i ajuta cineva atunci se 

poate face un apel la Direcția de Asistență Socială, se face anchetă socială, se poate 

discuta, se pot găsi soluții de la caz la caz dar atâta timp cât colegii noștri au fost și 

dacă ne uităm să vedem când s-a făcut controlul la acest teren cred că e de anul trecut. 

Deci de anul trecut până astăzi se puteau face măcar niște adrese prin care să ne solicite 

un sprijin pentru a-i ajuta în cazul în care nu au posibilitatea să întrețină așa cum spuneți 

dumneavoastră. Dar dacă nici atât lucru nu se face tocmai de aceea legiuitorul ne-a dat 

și...la îndemâna noastră. Haideți să discutăm de la caz la caz când sunt probleme de 

genul acesta, dacă le cunoașteți din timp și să putem să analizăm punctual mai în 

amănunt problema cu toate că odată ce a fost făcută procedura trebuie dusă până la 

capăt. Da de acord că probabil nu o să aibă posibilitatea să-și plătească impozitul 

majorat dar asta la urma urmei poate să conducă și la un beneficiu pentru municipalitate 

că putem dacă e un teren neocupat de o locuință poate fi executat silit, luat și făcut un 

spațiu verde, tot avem mari probleme la ceea ce înseamnă capitolul spații verzi și putem 

ajunge și la această situație. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președinte?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog domnule consilier 

Nițu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Au probleme cred că nici nu se poate înțelege 

cu el, nu știu dacă îl cunoaște domn Bîrsan, eu am să mă duc, domn primar, am să-i 

caut, sunt cu probleme mari de sănătate, vorbești cu el cum ai vorbi cu ușa, dar se pare 

că ar trebui să îngrijească ca toată lumea. E aproape de stadion terenul, ei au casa 

neîngrijită, n-au un venit de...cred că zeci de ani n-au venit și trăiesc așa de colo colo 

dar am să mă duc și am să vă informez concret care este situația.”    

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dacă-mi permiteți să fac o analogie.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Eu sunt un pic vehement împotriva acestor 

tip de persoane care nu îngrijesc și nu-și fac curățenie în proprietăți și dau un aspect 

dezolant comunității. Din moși strămoși se spunea așa: chiar dacă ai pantalonul rupt 
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cârpește dar spală-l, da? Faptul că nu e haina spălată pe tine nu-i un motiv, da că e 

ruptă da, o coși, o peticești, dar dacă nu-i spălată nu-i un motiv să o lași așa. Nu-i nici 

unul, nici măcar sărăcia. Așa că eu sunt de acord cu domnul primar și aceste proiecte 

probabil că nu ajungeau pe masa noastră dacă cei care au mers în inspecție considerau 

că nu trebuie să ajungă. Ca atare dacă au ajuns eu zic să le votăm așa cum sunt. 

Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă nu mai sunt discuții 

supun la vot aceste...în online avem...vă rog să închideți sunetul dacă nu sunt discuții 

pe marginea proiectului. Supun la vot proiectul 49. Cine este pentru? În sală toată 

lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Iorga am văzut 

că este pentru. Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Am vrut să vă cer cuvântul dar v-ați grăbit. 

Să știți că nu prea sunt de acord așa cu ce spune domnul Bîrsan dar de data asta chiar 

achiesez la spusa dumnealui și dacă au nevoie de o coasă, de o seceră, le pot oferi eu 

gratuit.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Facem și voluntariat, nu-

i așa? Bine domnule.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu, nu, le ofer gratuit să muncească că 

toată lumea muncește în dreptul lui. Mulțumesc, sunt pentru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „O seceră și un ciocan domnule Nedelcu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bine vă mulțumim pentru 

intenția dumneavoastră.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Mă abțin la comentariile astea.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Cu 21 de voturi „pentru” 

proiectul 49 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 332 

 

Se prezintă punctul 50 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, strada Luminiței, nr.23,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele Botirloianu Radu;   Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă mai sunt discuții 

suplimentare? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 
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În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Iorga este pentru. Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Domnul consilier Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” Cu 20 de voturi pentru...” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Pentru. 21 de voturi 

„pentru” proiectul 50 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 333 

Proiectele 51 și 52 au fost retrase de pe ordinea de zi. 

 

Se prezintă punctul 53 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, strada Eternitatii –56587 

T1, P9, cale acces, Cartier Mandresti, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Calotă Georgel; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul Iorga 

pentru. Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „21 voturi „pentru”, vă 

mulțumesc, proiectul 53 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 334 
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Se prezintă punctul 54 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  majorarea 

impozitului pe clădire  pentru imobilul situat în Focșani strada Cernei, nr. 22, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Drăgoiu Florentina-Eugenia;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Iorga este pentru. Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Nu vă auzim.” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Pentru. Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 21 de voturi „pentru” 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 335 

 

Se prezintă punctul 55 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri  pentru imobilul situat în Focșani, strada Cernei, nr.22,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele Drăgoiu Neculai ;   Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Iorga este pentru. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! Cu 21 de 

voturi „pentru” proiectul 55 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 336 
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Se prezintă punctul 56 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, strada Plantelor T182 

P9633,  înregistrat în evidența fiscală pe numele Dragu Nicolae;    Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul Iorga 

este pentru. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 21 de voturi „pentru” 

proiectul 56 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 337 

 

Se prezintă punctul 57 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri  pentru imobilul situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele Horeangă Fănel;   Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții pe 

marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea 

este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul Iorga 

este pentru. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 21 de voturi „pentru” 

proiectul 57 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 338 
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Se prezintă punctul 58 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  majorarea 

impozitului pe clădire  pentru imobilul situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Horeangă (Carp) Rodica;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul Iorga 

este pentru. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! Cu 21 de 

voturi „pentru” proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 339 

 Proiectul de hotărâre 60... proiect de hotărâre privind  majorarea impozitului pe 

clădire  pentru imobilul situat în Focșani...da, proiect 59, mă scuzați. 

 

Se prezintă punctul 59 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri  pentru imobilul situat în Focșani, strada Alexandru 

Golescu, nr.86,  înregistrat în evidența fiscală pe numele Ion Antonel;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Toată lumea este pentru în sală.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul Iorga 

este pentru. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu? 

Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 21 de voturi „pentru” 

proiectul 59 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 340 
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Se prezintă punctul 60 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  majorarea 

impozitului pe clădire  pentru imobilul situat în Focșani strada Lăcrămioarei, nr. 

15, înregistrat în evidența fiscală pe numele Mitu Jenica;   Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul Iorga 

este pentru. Domnul Ungureanu? Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 21 de voturi „pentru” 

proiectul 60 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 341 

 

Se prezintă punctul 61 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire  pentru imobilul situat în Focșani strada Lăcrămioarei nr. 

15, înregistrat în evidența fiscală pe numele Mitu Săndel;   Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul Iorga 

este pentru. Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Doamna Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! Proiectul 

61 a fost aprobat cu 21 de voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 342 
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Se prezintă punctul 62 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri  pentru imobilul situat în Focșani, strada Răsăritului, nr.4,  

înregistrat în evidența fiscală pe numele Olteanu Mariana;   Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul Iorga 

este pentru. Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 21 de voturi „pentru” 

proiectul 62 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 343 

 

Se prezintă punctul 63 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire  pentru imobilul situat în Focșani, strada Nuferilor, nr. 19, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Trandafir Aurel;   Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Iorga este pentru. Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 
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Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumesc! Cu 21 de 

voturi „pentru” proiectul 63 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 344 

 

Se prezintă punctul 64 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren  pentru imobilul situat în Focșani, teren intravilan agricol 

CAD 67540 T23, P64/1, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ușurelu Corina; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții? Dacă 

nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Iorga este pentru. Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 21 de voturi „pentru” 

proiectul 64 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 345 

 

Se prezintă punctul 65 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

347/10.11.2020 privind constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului Local al 

Municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor 

sociale și locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;   Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Propuneri vă rog pentru buletine de vot.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, vă rog să faceți 

propuneri pentru înlocuirea doamnei Corina Atanasiu în comisia...vă rog domnule 

primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Am o 

propunere , înainte de a intra în seria proiectelor pentru care sunt de făcut propuneri 

mai avem o revenire la proiectul cu privire la aprobarea bugetului la S.C. Transport 

Public S.A. dacă doriți să facem.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da,da.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-au 

clarificat lucrurile și propun un amendament după cum urmează, voi citi doar forma 

finală a coloanelor așa cum ele urmează a fi prezentate. Este vorba despre modificarea 

anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre nr. 29 proiect care se intitulează, ca să fim foarte 

exacți să rămână înregistrat. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 

de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2021 și 

estimat pe următorii 2 ani. Da?  

La anexa nr. 1 la rândul 78 se va modifica la propune rectificare an curent 2021, 

deci la coloana 8 – 6.350 lei; 

La coloana 9 – 140 lei, mii lei, totul este în mii lei; 

La coloana 10 - 105 mii; 

La influențe la coloana 11 – 315 și la sfârșit se modifică an rectificat la coloana 

15 – 6.350 lei. De asemeni la rândul 79 – sporuri, prime și alte bonificații aferente 

salariului de bază conform contractului colectiv de muncă; 

La coloana 8 se modifică și va fi 2.598 mii lei față de, ca să înțelegeți, 2.998, 

deci practic e diferență de 400 de mii de lei, care au fost translatați la coloana 78 pe 

care am citit-o mai devreme salarii de bază.  

La coloana 9 – 116 mii; 

La coloana 10 - 113 mii; 

La coloana 11 – 298 de mii iar la coloana 15 am rectificat 2.598 mii lei.  

Se modifică de fapt, scuze, anexa nr. 2 la proiect, da? În rest toate celelalte 

prevederi ale proiectului rămân.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulțumim! Supun la 

vot proiectul 29 cu modificările... bun, supun la vot amendamentul propus de domnul 

primar, vă rog, cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Iorga? Pentru. Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Amendamentul a fost 

aprobat cu 21 de voturi „pentru”. Acum supun la vot proiectul cu modificările aduse 

prin amendament. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.” 
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În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Radu Nițu și Șelaru Aurel. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Iorga? Pentru. Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 21 de voturi „pentru” 

proiectul 29 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 346 

Revenim la proiectul 65, trebuie să facem o propunere pentru comisia privind 

analizarea cererilor pentru repartizarea locuințelor sociale. Dacă sunt propuneri, vă rog 

domnule consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Grupul PNL-USR Plus o propune pe 

doamna Stroie Mirela.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumesc. Mai sunt alte 

propuneri?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

consilier Georgian Mocanu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să se consemneze 

și să se facă buletinul de vot. Vă mulțumesc! De la proiectul 67 până...66 până la 

proiectul 93...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Trebuie nominalizări.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna secretar? E necesar să se treacă 

fiecare proiect în parte și să facem...?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Da, nominalizări...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Trebuie să vă gândiți la 

nominalizările...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Păi le aveți deja.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, le avem.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...pentru reprezentanții 

Consiliului local ai municipiului Focșani care să facă parte din comisiile de evaluare 

ale probelor interviu. Vă rog să faceți nominalizări dar înainte de toate să propunem și 

comisia de numărare a voturilor. Putem și la sfârșit?” 
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Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„... Haideți să facem nominalizările ca să facem buletinele.” 

  Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog doamna consilier 

Marcu.” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Doamna președinte aș dori să se 

consemneze că de la proiectul de hotărâre numărul 66 până la proiectul de hotărâre 93 

nu particip la vot. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să consemnați 

faptul că doamna consilier Marcu nu va participa la vot. Vă rog doamna consilier 

Nedelcu.” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina: „Vă rog să consemnați că nu voi participa 

la vot la proiectul 93 întrucât sunt candidat. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să consemnați.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Și, și, și...nu 93...” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina: „93 unde sunt eu, la școală sunt candidat.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „A, ok, ok.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Deci clar nu ne grăbim că trebuie să tipărim alt număr de buletine de vot, da? În 

condițiile în care...sunt proiectele cuprinse între pozițiile 66-93.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mai sunt discuții?  

Dăm citire proiectului 66.” 

 

Se prezintă punctul 66 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Focșani;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt propuneri, vă 

rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președinte aș vrea să propun pe 

domnul consilier Ungureanu Daniel, dar aș vrea să, dacă mai vreți să mai simplificați 

să spuneți Grădinița cu program... că celelalte le știm, adică să mergem un pic mai 

repede, dacă puteți.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Este de datoria mea să 

citesc așa cum sunt aceste proiecte dar o să încerc să citesc cât mai repede cu putință 

să nu pierdem foarte mult timp. Vă rog grupul PNL – USR Plus dacă aveți propuneri.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci grupul PNL – USR Plus propune pe 

domnul consilier Cristian Zîrnă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Să se consemneze 

domnul consilier. Da, bun, 67.” 

 

Se prezintă punctul 67 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Focșani;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog propuneri 

domnul...”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Grupul PSD din Consiliul local propune pe 

domnul consilier Șelaru Aurel.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Grupul PNL – USR Plus propune pe 

doamna viceprimar Alexandra Tătaru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim.” 

Doamna consilier Marcu Silvia a părăsit sala de ședințe. 

 

Se prezintă punctul 68 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 Focșani;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog propuneri.”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Propunem pe domnul consilier Nistoroiu 

Alexandru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Dumitru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „PNL – USR, zic bine, nu? Nu și Plus. 

USR. PNL-USR Plus propune pe domnul Cristian Zîrnă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim.” 

 

Se prezintă punctul 69 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Focșani;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, domnul Nițu.”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Radu Nițu propun.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Radu Nițu. Domnul 

Zîrnă.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „PNL – USR îl propune pe domnul 

consilier Corneliu Gheoca Dumitru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 70.”  

 

Se prezintă punctul 70 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17 Focșani;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, grupul PSD.”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Gongu Emanuel.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „PNL-USR?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar Alexandru Tătaru.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Alexandra, mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 71 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 Focșani;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Grupul PSD?”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Propun pe domnul consilier Nedelcu Mihai.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Grupul PNL-USR?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Ana-Maria Dimitriu, doamna 

viceprimar.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim!” 

 

Se prezintă punctul 72 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcției de director la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 Focșani;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Radu Nițu: „Iorga Marius.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim. Domnul 

Dumitru? La microfon.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Scuze. Domnul consilier Cristian Zîrnă. 

Mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 73 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcției de director la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani;   Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online vă rog frumos 

să vă închideți microfoanele. Domnul Ungureanu, vă rog frumos, nu ne înțelegem. Vă 

rog.”  

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Ungureanu Daniel.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „PNL-USR propuneri?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Scuze. Domnul consilier Cristian Zîrnă.” 

 

Se prezintă punctul 74 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Ion Basgan” 

Focșani;   Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri? 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna consilier Nedelcu Cristina.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „PNL USR?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „PNL USR-PLUS nu are propuneri.” 
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          Se prezintă punctul 75 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, propuneri.” 

Domnul consilier Radu Nițu „Tot doamna consilier Nedelcu Cristina.” 

Domnul consilier Dumitru Victor „PNL USR nu are propuneri.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim!” 

 

          Se prezintă punctul 76 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;                                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri !” 

Domnul consilier Radu Nițu „Domnul Mocanu Georgian.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „PNL USR? PNL USR?” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Doamna viceprimar Alexandra Tătaru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumesc! La Anghel 

Saligny,da.” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Da,da. Mulţumesc.” 

 

          Se prezintă punctul 77 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri !” 

Domnul consilier Radu Nițu „Domnul Mocanu Georgian.” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Doamna viceprimar Alexandra Tătaru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulţumesc!” 

 

          Se prezintă punctul 78 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, propuneri !” 

Domnul consilier Radu Nițu: „ Radu Niţu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „PNL USR?”  

Domnul consilier Dumitru Victor „Domnul consilier Cristian Zîrnă.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim!” 
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          Se prezintă punctul 79 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;                           

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Nu vă supăraţi, îl trimiteţi la liceu sau îl 

trimiteţi să evalueze nişte directori?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Se evaluează directori.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Vedeţi dumneavoastră, mai sunt o grămadă 

de consilieri PNL care sunt destul de pregătiţi, haideţi totuşi să nu ne facem de râs aşa 

în oraş.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu am discutat deja acest aspect.” 

          Domnul consilier Dumitru Victor „Mulţumim domnule Nedelcu, toţi suntem 

foarte bine pregătiţi, inclusiv cei de la PSD.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Exact.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Am mici îndoieli.” 

Domnul consilier Radu Nițu „Mai au un pic, mai au un pic şi se termină şi 

dragostea lor.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, nu mai discutaţi 

extra proiect de hotărâre. Vă mulţumesc pentru înţelegere. Am ajuns la proiectul...” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Nu, dar chiar voiam să vă rog doamna 

preşedinte de şedinţă, chiar voiam să vă rog să avem puţină decenţă în a trimite nişte 

consilieri locali care să....” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „.. evalueze competenţele unor directori, vă 

rog frumos nu mă întrerupeţi.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Deci chiar voiam să avem puţină decenţă, 

nu am crezut niciodată că putem să aducem un singur consilier să îl punem să evalueze 

atâţia directori.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu, vă rog frumos.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Un consilier din punctul meu de vedere, care 

ar trebui să nu accepte aceste nominalizări.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu, vă rog frumos. Haideţi să nu mai risipim timpul preţios, am discutat 

chestiunea aceasta în comisie, am clarificat-o...” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Haideţi să nu ne mai facem de râs.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu ne facem de râs, 

consilierii care vor reprezenta în aceste comisii vor fi pregătiţi, deci nu se pune 

problema de aşa ceva. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Ba chiar v-aţi făcut de râs, de tot râsul v-aţi 

făcut. Au luat bac-ul sau...că nu mai ştiu?” 
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          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi să reluăm 

propunerile. La proiectul 79 proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare 

a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala 

Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani. Vă rog propuneri. ” 

Domnul consilier Radu Nițu „Doamna consilier Nedelcu Cristina.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „PNL USR? ” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulţumim! ” 

 

          Se prezintă punctul 80 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;                                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, propuneri! ” 

Domnul consilier Radu Nițu „Noi propunem pe domnul consilier Nedelcu 

Mihai şi aş vrea să fac precizarea pentru colegii care sunt în online, am avut discuţii cu 

domnul lider de grup, se pare că nu a vrut să achieseze. Eu vreau să îi spun şi dumnealui 

şi celor care sunt în online sau care ne ascultă, cetăţenii, acum cinci ani când au fost 

formate comisiile, tot din consilieri, la Inspectoratul Şcolar, noi am ţinut cont de toată 

lumea. Dumneavoastră nu vreţi să ţineţi cont, nu-i nicio problemă, vom vedea ce va fi 

în viitor. Vă mulţumesc!” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Se va vedea la vot, haideţi 

să nu divagăm de la subiect ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Domnule consilier daţi-mi voie, eu 

refuz...ascultaţi-mă, eu refuz să evaluez directori, nu cred că sunt atât de bine pregătit. 

Îmi cer scuze dar vă rog frumos pe mine să nu mă propuneţi, propuneţi-o pe doamna 

Nedelcu care este un profesionist, este un profesor, ştie despre ce este vorba. Propuneţi-

l pe domnul Mocanu Georgian pentru că şi dumnealui este profesor, pe domnul 

Şelaru...avem oameni competenţi care ştiu a evalua aceşti directori.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule Nedelcu eu cred 

că aţi avut semnalul întrerupt şi nu aţi fost atent. Evident şi în comisii aţi fost absent, 

deci s-a discutat acest aspect, haideţi să nu mai pierdem timpul cu aceste...” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Deci vă rog frumos, eu refuz să fiu 

nominalizat vreau să nominalizăm colegi competenţi PSD, avem colegi competenţi, 

da? ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am reţinut... am reţinut 

doleanţa dumneavoastră, s-a consemnat, nimeni nu vă propune...aşa cum şi colega mea 

şi-a menţinut punctul de vedere, colega mea consilier Stroie, nici dumneaei nu vrea să 

participe. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Doamna...colega dumneavoastră, doamna 

Stroie chiar mă aşteptam să participe, este un profesionist, cum sunteţi şi 

dumneavoastră de altfel. Haideţi să lăsăm pe cei care au bătut mingea pe maidan să-i 

lăsăm acolo unde le e locul. ” 
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          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am ţinut cont de aceste 

aspecte dar sunt foarte multe şcoli care trebuie să fie reprezentate. Haideţi să ne 

păstrăm puţin decenţa, da? Vă rog. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Eu sunt destul de decent, nu ştiu dacă alţii 

pot. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „E în regulă, toată lumea 

este competentă, după un an de experienţă în Consiliu Local, cred că nu se mai pune 

problema că nu ştiu consilierii ce au de făcut. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Îmi pare rău dar nu....Aaa...da că ştiu ce au 

de făcut da, eu cred că... sunt convins că ştiu ce au de făcut, li s-au trasat sarcini exacte, 

sunt convins de treaba asta, de aceea o doamnă consilier PNL s-a retras pentru că 

bănuiesc că are decenţa necesară să nu suporte ordinele astea. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog propunerile... ” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Doamna preşedintă haideţi să trecem că 

pierdem vremea aiurea. Domnul consilier vorbeşte pe lângă subiect.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog domnule... ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Dumneavoastră sunteţi domnul Zîrnă? Că 

despre dumneavoastră era vorba. Aţi trecut, aţi dat bac-ul? Întreb aşa pentru ceilalţi  

cetăţeni.  A..staţi că aţi terminat şi facultatea.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian „Staţi liniştit şi fiţi mai educat domnule 

Nedelcu. Fiţi mai educat şi aveţi bun simţ, să nu uitaţi că la Consiliul Judeţean aţi 

nominalizat doar o singură persoană pe domnul Răducanu, aşa că vă rog să taceţi din 

gură dacă nu ştiţi despre ce vorbiţi. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu „Sunt educat şi chiar am bun simţ, 

dumneavoastră nu aveţi bun simţ. Deci dumneavastră pe lângă domnul Răducanu 

sunteţi aşa... un copil de ţâţă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian „Staţi liniştit acolo unde sunteţi, vă rog 

frumos. Haideţi doamna preşedinte să trecem mai departe că stăm de o zi întreagă aici” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi să nu mai facem 

aprecieri, haideţi să ne abţinem de la aprecieri în ceea ce priveşte competenţele 

persoanelor, nu este ..... nimănui să facă astfel de aprecieri, deci vă rog frumos” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Uitaţi exprimare „stăm de o zi aici”..ca să 

vedeţi şi dumneavoastră. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri pentru Şcoala 

Gimnazială „Ștefan cel Mare” nu aţi făcut, vă rog, la proiectul 79 Nedelcu Cristina 

şi...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „S-a propus.” 

          Domnul consilier Dumitru Victor „80. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „La 80, pardon, da Duiliu 

Zamfirescu. ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul consilier Mocanu Georgian”. 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Şi PNL USR? ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun, trecem la proiectul 

81. ” 
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          Se prezintă punctul 81 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani;                                    

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri. ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da, propun pe domnul consilier Nedelcu Mihai, 

o să afle el după aia despre ce este vorba.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dar nu poate să ... ” 

Domnul consilier Radu Nițu : „A refuzat? Atunci pe domnul consilier profesor 

Şelaru Aurel.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Refuz, domnule consilier să fac parte de 

lângă...cum să vă spun ... cam dubios să fie un şofer...chiar refuz, refuz treaba asta. Un 

şofer la DGASPC care s-a văzut mare consilier, chiar refuz să fac parte din această 

echipă.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Am înţeles.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Gata? S-a consemnat? 

Haideţi să...” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Sunt de acord cu dumneavoastră domnule 

Nedelcu dar vreau să vă spun că toţi tinerii din judeţul Vrancea doar agent de vânzări 

şi şoferi au putut să se angajeze în judeţul Vrancea, i-aţi fugărit pe toţi, eu sunt unul 

din aceia care am acceptat această funcţie ca să vă dovedesc că de douăzeci de ani doar 

pe funcţia de şofer aţi mai putut angaja şi dacă insistaţi cu impertinenţa vă şi justific că 

şi acolo s-a intrat cu intervenţii, da? Şi s-au făcut intervenţii de-a lugul timpului.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mă bucur că sunteţi de acord domnule 

şofer. Deci şi acolo aţi intrat cu intervenţii dumneavoastră, că nu am înţeles, nu prea 

am semnal...şi acolo aţi intrat cu intervenţii. ” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „ Nu, staţi liniştit, că eu am intrat aşa cum 

am intrat, am luat cea mai mare notă din toţi candidaţii. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Aţi luat cea mai mare notă dintre şoferi.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „ Staţi liniştit, eu v-am spus să vă vedeţi de 

treaba dumneavoastră şi să continuăm. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da, da eu refuz să fac parte, să fiu membru 

alături de dumneavoastră. Refuz...da continuaţi dumneavoastră, eu refuz să... ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi să oprim acest 

dialog care a depăşit oarecum cadrul bunului simţ pentru că nu este de datoria noastră 

să...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră ar trebui să aveţi bunul 

simţ, cum să puneţi nişte incompetenţi care să evalueze nişte directori. Pe bune chiar 

cred că ar trebui să fiţi puţin mai atenţi la nominalizări, da? Vă faceţi de râs. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule Nedelcu fiţi şi 

dumneavoastră mai atent în afirmaţii, nu trebuie să facem afirmaţii cu privire la 

competenţele profesionale ale unor oameni. Haideţi să ne abţinem, vă rog. Proiectul 

81 proiect de hotărâre privind desemnarea...nu proiect 82, am spus, da. PNL USR 

propuneri pentru „Al. I. Cuza”. 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 
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          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ana-Maria Dimitriu. ” 

 

          Se prezintă punctul 82 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri. ” 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Pe domnul consilier Nistoroiu Alexandru. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „PNL USR? ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Liviu Macovei. ” 

 

          Se prezintă punctul 83 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri. ” 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Iorga Marius. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Costel Bîrsan. ” 

          Se prezintă punctul 84 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;                                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Iorga Marius. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Nicolae Răduţă. ” 

 

          Se prezintă punctul 85 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” 

Focșani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Nistoroiu Alexandru. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Costel Bîrsan. ” 

 

          Se prezintă punctul 86 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Colegiul Național „Unirea” Focșani;Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri. ” 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna Nedelcu Cristina. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Costel Bîrsan. ” 
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          Se prezintă punctul 87 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Şelaru Aurel. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Cornel Dumitru 

Gheoca. ” 

 

          Se prezintă punctul 88 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propuneri. ” 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Mocanu Georgian. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „PNL USR? ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Liviu Macovei. ” 

 

          Se prezintă punctul 89 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director 

la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Ungureanu Daniel. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Nicolae Răduţă. ” 

 

          Se prezintă punctul 90 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;                                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Gongu Emanuel. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar Alexandra Tătaru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumesc. ” 

 

          Se prezintă punctul 91 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani;                                                                

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog propuneri. ” 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul consilier Şelaru Aurel. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar Alexandra Tătaru.” 

 

          Se prezintă punctul 92 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte 

din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de 
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director și director adjunct la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani;                                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna Nedelcu Cristina. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

 

          Se prezintă punctul 93 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcției de director la Școala Postliceală Sanitară  „Hippocrate” Focșani;                                                                 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog. ” 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Radu Niţu. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă mulţumim! Vă rog să 

propunem o comisie de numărare a voturilor. Dragi consilieri, vă rog să...” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă felicit domnule consilier Victor pentru 

că m-aţi ascultat, târziu dar vă felicit.” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Accept felicitările. Cu plăcere.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să faceţi propuneri 

pentru comisia de numărare a voturilor. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul consilier Zîrnă Cristian şi domnul 

Nicolae Răduţă, consilier.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog domnule consilier 

Radu Niţu.” 

          Domnul consilier Radu Nițu: „Noi nu facem că nu ne-am înţeles, vă rog să vă 

faceţi treaba că sunteţi potenţi. ” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „ Pune-l şi pe Gheoca. ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Îl pun şi pe Gheoca. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Gheoca 

Corneliu, domnul consilier Zîrnă Cristian şi domnul consilier Răduţă Nicolae. Să se 

consemneze. Luăm o scurtă pauză pentru scrierea buletinelor de vot. Vă mulţumim! 

Vă rog aparatul tehnic pauză.” 

 Domnul consilier Aurel Șelaru a părăsit sala de ședințe. 

 

PAUZĂ 

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamnelor şi domnilor 

consilieri trebuie să refacem... 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Doamna preşedinte grupul 

PSD...”  

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Numai puţină răbdare 

doamna consilier. Mulţumesc! Doamnelor şi domnilor consilieri trebuie să facem 

propuneri pentru cinci proiecte de hotărâri, să propunem alţi consilieri locali 

reprezentanţi în comisia de evaluare. S-a strecurat o eroare, câte o eroare în buletinul 

de vot, aşa că reluăm aceste propuneri. 
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          Pentru proiectul 74, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a 

probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala 

Gimnazială „Ion Basgan” Focșani, vă rog să faceţi câte o propunere pentru fiecare 

grup.” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela „Partidul Social Democrat îl 

propune pe domnul consilier Georgian Mocanu.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog domnule consilier 

Dumitru, PNL USR? ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu are propunere. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! La proiectul 

75, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Oana-

Diana Renea” Focșani. Vă rog, propuneri. Domnul consilier Gongu? ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „La şcoala fostă 3- Oana Renea, Mocanu 

Georgian, grupul PSD.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Dumitru? ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Nu avem propuneri. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Proiectul 79, 

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială „Ștefan 

cel Mare” Focșani. Vă rog, propuneri.” 

          Domnul consilier Emanuel Gongu „Grupul PSD Şelaru Aurel, domnul 

consilier Şelaru Aurel. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Grupul PNL USR? ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Proiect 86, 

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Național „Unirea” 

Focșani. Vă rog, propuneri. 

          Domnul consilier Emanuel Gongu „Grupul PSD îl propune pe domnul 

consilier Şelaru Aurel. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Grupul PNL USR? ” 

          Domnul consilier Dumitru Victor: „Pe domnul consilier Costel Bîrsan . ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Proiect 

numărul 92, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Local al Municipiului Focșani care să facă parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Liceul de Artă 

„Gheorghe Tattarescu” Focșani. Vă rog, propuneri.” 

          Domnul consilier Emanuel Gongu „Grupul PSD îl propune pe domnul 

consilier Radu Niţu. Mulţumesc! ” 
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          Domnul consilier Dumitru Victor: „PNL USR o propune pe doamna 

viceprimar Ana-Maria Dimitriu. ” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina  a părăsit sala de ședințe. 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Acum 

aşteptăm buletinele de vot. Reluăm şedinţa dupa o mică pauză. Vă mulţumim! ” 

 

PAUZĂ 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Putem începe procedura 

de vot? Doamnelor şi domnilor consilieri începem procedura de vot. 

  

PROCEDURĂ DE VOTARE 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nistoroiu ne auziţi? Domnul Nistoroiu este. Suntem 13, sunteţi 13 consilieri 

în sală şi domnul Nistoroiu online.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Apreciem, apreciem gestul dumneavoastră.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim domnule 

Nistoroiu că aţi rămas până acum în online. Reluăm şedinţa să aflăm rezultatele 

votului.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Proiectul 65.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „6 cu 5. Să aflăm 

rezultatele votului, dau citire proiectului de la ...deci doar numărul proiectului şi... 

          Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Procesul verbal.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian „Şi denumirea unităţii.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Şi denumirea unităţii. La 

proiectul 65 cu privire la constituirea comisiei sociale, vă rog să exprimaţi rezultatele 

votului, da. ” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian „În urma votului s-au tipărit, nu hai să o luăm 

aşa, s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat 13 buletine de vot, în urma votului 

rezultatul este următorul: 

          Doamna Stroie Mirela 10 voturi pentru, 3 împotrivă.” 

          Domnul Mocanu Georgian Cristinel 3 pentru, 10 împotrivă. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supunem la vot proiectul 

65. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online doamna consilier Stroie, a venit în online 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

Proiectul nr. 65 a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” din partea doamnelor și 

domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 
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Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, devenind hotărârea nr. 347 

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Proiectul 66, 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 

1. Rezultatele votului,vă rog.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian „În urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot. Votul este următorul: 

          Domnul Ungureanu Daniel 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Zîrnă Cristian 10 voturi pentru, 3 împotrivă. 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunteţi de acord cu 

acest rezultat. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online, vă rog domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

Proiectul nr. 66 a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” din partea doamnelor și 

domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, devenind hotărârea nr. 348 

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Proiectul 67 

privind desemnarea reprezentantului la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Votul este următorul: 

          Domnul Şelaru Aurel 2 voturi pentru, 11 împotrivă. 

          Doamna Tătaru Alexandra 11 voturi pentru, 2 împotrivă. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Cine este 

pentru?  În sală toată lumea este pentru. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online domnul Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim, doamna  

Stroie? ” 
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Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi pentru     

proiectul a fost aprobat. ” 

Proiectul nr. 67 a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” din partea doamnelor și 

domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, devenind hotărârea nr. 349    

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiect de hotărâre 68 

privind desemnarea reprezentantului la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13. ” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul este următorul: 

          Domnul Nistoroiu Alexandru 3 voturi pentru, 10  împotrivă. 

          Domnul Zîrnă Cristian 10 pentru, 3 împotrivă. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunteţi de acord, vă 

rog. În sală toată lumea este de acord. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online domnul Alexandru Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna  Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 68 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 350   

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 69 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16. Vă rog.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot. Rezultatul votului este : 

          Domnul Radu Niţu 3 voturi pentru, 10  împotrivă. 

          Domnul Corneliu Gheoca 10 voturi pentru, 3 împotrivă. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunteţi de acord, vă 

rog. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 
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          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier   

Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru şi eu.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 69 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  351  

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 70 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

          Domnul Gongu Emanuel 3 voturi pentru, 10  împotrivă. 

          Domnul Tătaru Alexandra 10 pentru, 3 împotrivă. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunteţi de acord cu 

acest rezultat. În sală, domnul Gongu? Toată lumea este de acord în sală. ” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Supunem la vot proiectul, doamnă. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supunem la vot proiectul, 

supunem la vot proiectul. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier   

Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 70 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  352 

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 71, proiect de 

hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local la Grădinița cu 

Program Prelungit Nr. 18. Vă rog, domnule Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este: 
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          Domnul Nedelcu Mihai 3 voturi pentru, 10  împotrivă. 

          Domnul Dimitriu Ana-Maria 10 voturi pentru, 3 împotrivă. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 71. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier   

Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim, cu 15 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 71 a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 353 

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 72 privind 

desemnarea reprezentantului  Consiliului Local la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 

23 Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Iorga Marius 3 voturi pentru, 10  împotrivă. 

          Zîrnă Cristian 10  pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 72. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Mulţumesc doamna vice pentru sprijin.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier   

Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru şi eu.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim, cu 15 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei 

Liviu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 
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Emanuel, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 72   a fost 

aprobat devenind hotărârea nr.  354  

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim!  Proiectul 73 

privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local la Școala Gimnazială „Nicolae 

Iorga”. Vă rog!” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Ungureanu Daniel 3 voturi pentru, 10  împotrivă. 

          Zîrnă Cristian 10 voturi  pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 73. 

Cine este pentru? În sală este toată lumea pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În online domnul 

consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier   

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru şi eu.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 73 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 355  

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 74 privind 

desemnarea reprezentantului  Consiliului Local la Școala Gimnazială „Ion Basgan” 

Focșani. Vă rog! 

          Doamnelor şi domnilor ştiu că este târziu dar haideţi să... 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „La Școala Gimnazială „Ion Basgan”, da? 

În urma verificării s-au constatat următoarele: s-au tipărit un număr de 13 

buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de vot, domnul Mocanu 

Geogian Cristinel 12 pentru, 1 împotrivă. 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 
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          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier   

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru şi eu.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul a fost aprobat 

cu 15 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea 

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

Liviu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, devenind hotărârea nr. 

356  

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 75 privind 

desemnarea reprezentantului  Consiliului Local la Școala Gimnazială „Oana-Diana 

Renea” Focșani. Vă rog!” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Urmare verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot, domnul Mocanu Geogian Cristinel 13 voturi pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online doamna consilier  Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? ” 

           Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! P roiectul 75 

a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

devenind hotărârea nr. 357  

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 76 privind 

desemnarea reprezentantului  Consiliului Local la Școala Gimnazială „Anghel 

Saligny” Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot. Rezultatul votului este următorul: 

          Domnul Mocanu Georgian 2 voturi pentru, 11  împotrivă. 

          Doamna Tătaru Alexandra 11  pentru, 2 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este pentru? Domnule Gongu? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 
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George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier   

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 76 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 358  

            

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 77 privind 

desemnarea reprezentantului  Consiliului Local la Școala Gimnazială „Adrian 

Păunescu” Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot: 

          Domnul Mocanu Georgian Cristinel 2 voturi pentru, 11  împotrivă. 

          Doamna Tătaru Alexandra 11 voturi pentru, 2 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este pentru? Toată lumea este pentru în sală.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier   

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru şi eu.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 77 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  359 

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 78 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” 

Focșani. Vă rog!” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot. Rezultatul votului este următorul: 
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          Domnul Radu Niţu 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Zîrnă Cristian 10 pentru,  3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot acest proiect. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier   

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 78 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  360 

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 79 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”  Focșani. 

Vă rog!” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

          Domnul Şelaru a obţinut 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Doamna  Dimitriu Ana-Maria 10 pentru,  3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot acest proiect. 

Vă rog domnilor, cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier   

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 79 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  361 
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           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 80 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”  

Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

          Domnul Mocanu Georgian Cristinel 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Doamna Dimitriu Ana-Maria 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 80. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier   

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 80 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  362 

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 81, proiect de 

hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local la Colegiul Național 

„Al. I. Cuza” Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Şelaru Aurel 3 pentru, 10 împotrivă. 

          Doamna Dimitriu Ana-Maria 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 81. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier   

Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 



100 
 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 81 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 363  

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 82, proiect de 

hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local la Colegiul Economic 

„Mihail Kogălniceanu” Focşani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Nistoroiu Alexandru 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Macovei Liviu George 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 82. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier   

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 82 a fost 

aprobat cu 15 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

devenind hotărârea nr. 364  

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 83 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”  Focşani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

          Domnul Iorga Marius 3 pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Bîrsan Costel 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 83. 

Vă rog domnilor, cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 
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          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier   

Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Pentru şi eu.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 83 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 365  

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 84 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea”  Focşani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Iorga Marius 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Răduţă Nicolae 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 84. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna  Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 84 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 366  

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 85 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”  

Focşani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Nistoroiu Alexandru 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Bîrsan Costel 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 85. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  
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În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 85 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  367 

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 86 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Colegiul Național „Unirea”  Focşani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma votului s-au constatat următoarele: 

s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Şelaru Aurel 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Bîrsan Costel 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 86. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 86 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  368 

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 87 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu”  Focşani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

          Domnul Şelaru Aurel 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Gheoca Corneliu Dumitru 10 pentru, 3 împotrivă.” 
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          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 87. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 87 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  369 

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 88 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Liceul cu Program Sportiv Focşani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de  13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Mocanu Georgian Cristinel 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Macovei Liviu George 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 88. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu : „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela:  „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 88  a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 370 

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 89 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani.” 
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          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 13 buletine de 

vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Ungurenu Daniel 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Domnul Răduţă Nicolae 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 89. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 89 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  371 

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 90 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

          Domnul Gongu Emanuel 3 voturi pentru, 10 împotrivă. 

          Doamna Tătaru Alexandra 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 90. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 
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Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 90 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 372 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 91 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia”  Focșani. 

Vă rog domnule Zîrnă.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este următorul: 

          Domnul Şelaru Aurel 2 voturi pentru, 11 împotrivă. 

          Doamna Tătaru Alexandra 11 pentru, 2 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 91. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          Domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 91 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.  373 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul 92 desemnarea 

reprezentantului  Consiliului Local la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu”  Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 13 buletine de vot, s-au repartizat un număr de 

13 buletine de vot. Rezultatul votului este: 

          Domnul Radu Niţu 3 voturi pentru, 10  împotrivă. 

          Doamna Dimitriu Ana-Maria 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 92. 

Cine este pentru? Cine este pentru proiectul 92? Toată lumea este pentru în sală.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online domnul consilier Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” 

din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-
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Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul 92 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 374  

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Şi ultimul proiect pe 

ordinea de zi, proiectul 93, proiectul privind desemnarea reprezentantului  Consiliului 

Local la Școala Postliceală Sanitară  „Hippocrate” Focșani.” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „În urma verificărilor s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 13 buletine de vot, s-au repartizat 13 buletine de vot. 

Rezultatul votului este următorul: 

          Domnul Radu Niţu 3 voturi pentru, 10  împotrivă. 

          Doamna Dimitriu Ana-Maria 10 pentru, 3 împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Supun la vot proiectul 93. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru.  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Radu Nițu. 

          În online doamna consilier Stroie? ” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: Domnul consilier 

Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 15 voturi „pentru” din 

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

Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, proiectul numărul  93 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr.  375 

 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectele înscrise pe 

ordinea de zi s-au finalizat. Avem la secţiunea a II-a adresa Direcției de Asistență 

Socială Focșani nr. 10847/05.10.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani 

sub nr. 96465/06.10.2021 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de 

persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pe luna septembrie 2021. 

           Secţiunea a III-a Diverse dacă sunt înscrieri sau discuţii la secţiunea Diverse.” 

 Domnul consilier Liviu-George Macovei: „Aici domnul Niţu, vă rog.” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog domnul consilier 

Bîrsan.” 

            Domnul consilier Bîrsan Costel „Colegi, numai o secundă vă rog frumos, o 

secundă şi termin repede. Mă adresez şi doamnelor de la aparatul tehnic, au rămas doar 

trei, trei doamne şi toţi trei. Am primit pe email şi mi se pare că şi doamna consilier 

Ana-Maria Dimitriu, doamna viceprimar a primit, există o.. nu pot să-i spun nici 

cladire, nici nu ştiu... o cutie din tablă, pe unul dintre...la blocurile de la gară, dacă poţi 

să mă ajuţi Ana, dacă îţi mai aduci aminte. Deci blocurile de la gară, pe bulevardul 
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Gării, fac dreapta pe Bârsei, în dosul blocurilor undeva acolo, ai tu?...există o cutie de 

tablă, ne-au trimis fotografii, e cu jgheab, cu apă, curge frumos cu burlane, este făcută 

gospodăreşte acolo şi este de foarte multă vreme şi e pusă în geamul celor de la parter, 

deci lipită de perete şi ştiţi bine că lângă peretele unei construcţii, chiar bloc fiind, circa 

un metru, nouăzeci de centimetri aparţine...Vă rugăm să verificaţi că lumea face multe 

reclamaţii acolo, nimeni nu-i bagă în seamă. Ce rost are acea cutie acolo, că e făcută 

gospodăreşte...deci... nu se ştie, nimeni nu ştie, nimeni nu le dă răspuns, da? O să vă 

trimit, dumneavoastră doamna Dăscălescu, vă dau emailul respectiv, da? Vă rog eu 

frumos luaţi măsuri că oamenii spun că nu mai ştiu unde să se adreseze, da? Mă scuzaţi 

că v-am reţinut. Mulţumesc!” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, mulţumim şi noi. 

Mai sunt intervenţii?  Dacă nu mai sunt, eu vă mulţumesc pentru prezenţă, pentru 

răbdare şi vă doresc o seară liniştită tuturor. Declar şedinţa închisă.” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETARUL GENERAL AL 
                  Alexandra Tătaru                                   MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                     Marta Carmen Ghiuță 
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