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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 29 decembrie 2021 

 

 

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

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

Focșani, cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani – prezenţă on-line;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

 d-na Simona Poieană – șef Serviciul buget-contabilitate; 

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

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

publicitate ; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compatiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

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

 d-nul Vladimir Dușinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

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

 d-nul Bogdan Bratu – director Direcţia managementul proiectelor şi investiţiilor; 

 d-nul Dan Gabriel Grigoraş-Mocanu– şef birou Direcţia relaţii interne şi 

internaţionale. 

 

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

SECȚIUNEA I 

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Municipiului Focșani nr. 

2893/21.12.2021 privind majorarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 

2021; 

                                                         Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                                                         Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. proiect de hotărâre privind  aprobarea dării în administrare către Liceul de Artă 

„Gheorghe Tattarescu” Focșani a imobilului aparținând domeniului privat al 

Municipiului Focșani, situat în str. Dornei nr. 3A, Tarla 189, parcela 10262, în vederea 

desfășurării activității de învățământ preuniversitar de stat; 

                                                        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 380/2021 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 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 312,65 mii lei din bugetul 

general al municipiului Focșani pe anul 2022 pentru organizarea manifestărilor 

prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2022, Ziua Unirii Principatelor Române; 

          Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Bîrsan este în 

trafic şi întârzie. ” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță:  

„Bună ziua, poate ajung domnii consilieri. Bine ați venit la ședința extraordinară a 

Consiliul Local al municipiului Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 29.12.2021. Vă 

aduc la cunoștință că această ședință a fost convocată prin Dispoziția nr. 2933 din 

23.12.2021, emisă de Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, 

ședință ce se desfășoară în format on-line şi fizic prin intermediul aplicaţiei Zoom.  

 Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al consilierilor locali care 

participă la ședință. 

Domnul Bîrsan? Înţeleg că este în trafic, o să anunţăm când vine, dacă vine. 

Domnul Costea Ionel?” 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„ Bună ziua. Doamna Dimitriu Ana Maria? Cred că vine în curând, mai devreme la 

comisii a fost. 

Doamna Drumea Alina Ramona? Anunţ când se conectează. 

Domnul Dumitru Victor?” 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„ Bună ziua. Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru? La comisii a fost, bănuiesc că o să 

vină. 
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Domnul Gongu Emanuel?”  

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Bună ziua. La mulţi ani tuturor. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Iorga Marius? Lipsă. 

Domnul Macovei Liviu George? ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Bună ziua. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Bună ziua. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Prezent. Bună ziua şi la mulţi ani 

tuturor.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Doamna Nedelcu Cristina? O să revin, mai devreme era online. 

Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Sărut-mâna. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Sărut-mâna. Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Răduță Nicolae?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță: „Bună ziua, doamnă. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Bună ziua. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Doamna Tătaru Alexandra?” 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Ungureanu Daniel?”  

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Bună ziua. Prezent.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Anunţ că în sală a venit şi domnul Bîrsan. Bună ziua! Doamna Dimitriu Ana-Maria, 

domnul Gheoca.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Bună ziua. Prezent”. 

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

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Şi a intrat on-line şi doamna Drumea. Doamna Drumea ne auziţi?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Da. Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. Doamna Nedelcu, ne auziţi? O  să anunţ când ne aude. 

Constat că în sală sunt prezenţi un număr de 13 consilieri municipali iar în 

mediul on-line 6, absenţi consemnaţi fiind 2 consilieri.  

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

De asemenea în cazul în care vă aflați în situații de incompatibilitate urmează să 

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

La mapă...aş vrea să vă anunţ că la mapă astăzi aveţi în completarea ordinii de 

zi proiectul de hotărâre din 28 decembrie 2021 iniţiat de domnul primar privind 

aprobarea preluării unor imobile situate în municipiul Focșani din domeniul privat al 

statului și administrarea R.A.D.E.F. „România Film” în domeniul public al 

municipiului Focșani și administrarea Consiliului local al municipiului Focșani, proiect 

ce are rapoartele şi avizele necesare. 

          A intrat în on-line şi doamna Nedelcu. ” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Bună ziua.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Bună ziua. O să mai anunţăm dacă intră şi domnul Iorga. 

În continuare dau cuvântul doamnei Tătaru Alexandra pentru a prelua 

conducerea şedinţei. Vă mulţumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumesc, doamna 

secretar general! Bun găsit doamnelor şi domnilor consilieri, dragi colegi, stimaţi 

invitaţi. Bun găsit la ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Focşani 

din data de 29 decembrie anul curent, şedinţă care a fost convocată  prin Dispoziția nr. 

2933 din 2021. 

          Proiectul ordinii de zi cuprinde 5 propuneri de hotărâre, de proiecte de hotărâre 

şi încă unul suplimentar, căruia îi dau citire: proiectul de hotărâre privind aprobarea 
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preluării unor imobile situate în   municipiul Focșani din domeniul privat al statului și 

administrarea R.A.D.E.F. „România Film” în domeniul public al municipiului Focșani 

și administrarea Consiliului local al municipiului Focșani. 

Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi? Dacă nu sunt, supun la vot 

suplimentarea ordinii de zi. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. În 

on-line?  Domnul Mocanu este „pentru”. Domnule Gongu? ” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru”. 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna Nedelcu 

„pentru”. Domnul Şelaru? Domnul consilier? Ne auziţi? Domnul consilier Ungureanu? 

” 

          Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

              Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Pentru”. Domnul consilier 

Nistoroiu? ” 

            Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

  Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim. Domnul 

consilier Şelaru? ” 

  Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

            Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„şi doamna Drumea. ” 

              Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „şi doamna Drumea 

„pentru”. 

          Proiectul ordinii de zi în integralitatea sa. Cine este „pentru”? În sală toată lumea 

este „pentru”. În on-line?  Domnul Mocanu, doamna Nedelcu „pentru”. Domnul 

consilier Gongu „pentru”. Domnul consilier Ungureanu, domnul consilier Şelaru 

„pentru”. „Pentru” domnul Ungureanu. Domnul consilier Nistoroiu? ” 

          Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

              Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Doamna 

consilier Drumea? ” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

          Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

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

validarea Dispoziției Primarului Municipiului Focșani nr. 2893/21.12.2021 

privind majorarea Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2021; 

                                             Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

              Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect?  Vă rog domnul consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulţumesc, doamna preşedinte. Bună 

ziua, tuturor. Referitor la articolul 1, se majorează veniturile bugetului local al 

municipiului Focşani pe anul 2021 după cum urmează:  

-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 2000 mii lei, sume 

provenite în contul plăţilor efectuate în anul curent la capitolul bugetar 48 02 01 01, 

este o valoare cu minus, însemnând 1342 mii lei. După cum ştim din referatul de 

aprobare aceste sume provin de la Guvern, prin două hotărâri de guvern prin care 

municipiului Focşani i-au fost repartizate sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetului în valoare de 2000 mii lei şi sume din impozitul pe venit pentru finanţarea 

instituţiilor de spectacole în valoare de 1342 mii lei. Întrebarea mea şi nelămurirea mea 

era legată de faptul că în tabelul de prezentare, în proiectul de hotărâre apare suma de 

1342, o dată cu minus şi o dată cu plus. După cum ştim capitolul bugetar 48 02 01 

reprezintă sume provenite din atragerea şi accesarea fondurilor europene. Vă rog 

frumos să-mi explicaţi de ce este trecută cu minus această valoare. Mulţumesc! ” 

 Doamna director Direcţia economică Carmen Grosu: „Aşa cum vi s-a 

explicat şi la şedinţa trecută, când a fost prezentat contul de execuţie estimat, veniturile 

de la Uniunea Europeană nu sunt realizate pe anul 2021 la nivelul prognozat iniţial. 

Acest lucru se datorează stadiului de implementare al proiectelor şi modului de derulare 

a procedurilor de achiziţie, precum şi faptului că sunt mai multe cereri de rambursare 

depuse la organismele intermediare şi la autorităţile de management care sunt încă în 

fază de certificare şi pentru care încă nu au fost încasate sumele de la bugetul de stat. ” 

  Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulţumesc! După cum ştim din şedinţa 

anterioară, ne-a şi spus lucrul acesta, dumneavoastră aţi recunoscut după cum a afirmat 

doamna viceprimar Dimitriu, dintr-o valoare, dacă nu greşesc eu, din 120 de milioane 

de euro aţi atras doar 20 de milioane de euro. Iată încă o dată diminuaţi sumele alocate 

şi prevăzute în buget şi asta dovedeşte că aşa cum am afirmat pe data  de 10 mai când 

s-a aprobat acest buget, sumele au fost umflate, valorile trecute la venituri în dreptul 

fondurilor europene sunt mult mai mici, nu mult mai mici...într-un procent de sub 20% 

faţă de cele pe care le-aţi prognozat. Mulţumesc!” 

 Doamna director Direcţia economică Carmen Grosu: „Sumele nu au fost 

umflate, sumele au fost estimate pe baza graficelor de execuţie prezentate de 

antreprenori şi de serviciul de specialitate Serviciul Proiecte, că nu au fost realizate 

pentru că au fost întârzieri în procedurile de achiziţie, întârzieri care nu depind de 

aparatul de specialitate, precum şi de faptul că sunt în întârziere, certificarea la 

ministere, asta este o altă problemă, asta nu înseamnă că sumele au fost umflate. 

Sumele au fost prognozate conform graficelor. ” 
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  Domnul consilier Dumitru Victor: „Estimările au fost umflate întrucât aşa 

cum aţi prezentat dumneavoastră bugetul este echilibrat şi este 50% la funcţionare 

dezvoltare şi 50% secţiunea funcţionare. Nu, bugetul municipiului Focşani este 85% la 

secţiunea funcţionare şi doar 15 % la secţiunea dezvoltare. Asta o spun cifrele, asta o 

spune execuţia bugetară la 31.12, ce-i drept este estimată cu două săptămâni înainte de 

31.12. Mulţumesc! ” 

  Doamna director Direcţia economică Carmen Grosu: „A fost estimată 

conform prevederilor legale, care spun că în luna decembrie trebuie prezentată execuţia 

estimată. ” 

  Domnul consilier Dumitru Victor: „Eu nu am contestat estimarea pe care aţi 

prezentat-o dumneavoastră, ci am scos în evidenţă faptul că bugetul nu a fost construit 

echilibrat şi că sumele pentru dezvoltarea municipiului Focşani sunt foarte mici şi total 

insuficiente. Mulţumesc! ” 

                 Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă mai sunt  alte 

discuţii?  Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul numărul 1. Cine este „pentru”?   

În sală toată lumea este „pentru”. În on-line?  Domnul Mocanu este „pentru”. 

Domnul consilier Şelaru? ” 

  Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

   Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Nedelcu este „pentru”. Domnul Gongu este „pentru”. Domnul Ungureanu este 

„pentru”. Doamna consilier Drumea? ” 

  Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

   Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?  ” 

  Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

  Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

proiectul numărul 1 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 466 

 

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

completarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                                             Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

   Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 2. Cine este 

pentru ? În sală toată lumea este pentru. În on-line, domnul Mocanu „pentru”, doamna 

consilier Nedelcu „pentru”, domnul Gongu „pentru”, domnul Şelaru „pentru”, domnul 

Ungureanu „pentru”. Doamna consilier Drumea? ” 

  Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 
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   Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Domnul 

consilier Nistoroiu? ” 

  Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

  Cu 20 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, 

Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, 

Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

proiectul numărul 2 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 467 

 

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

aprobarea dării în administrare către Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” 

Focșani a imobilului aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, situat 

în str. Dornei nr. 3A, Tarla 189, parcela 10262, în vederea desfășurării activității 

de învățământ preuniversitar de stat; 

                                             Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

   Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect? Doamna viceprimar Dimitriu.” 

  Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc, doamna preşedinte! 

Mă bucur să văd că într-un final promisiunile de aproximativ 5 ani ale primarului, care 

astăzi nu este prezent aici, vor fi puse în aplicare şi mă gândesc că de la începutul anului 

2022 copiii de la Liceul de Arte „Gheorghe Tattarescu” îşi vor găsi într-adevăr liniştea 

şi confortul în aceste săli de clasă. Să nu uităm că în mandatul trecut nu exista şedinţă 

la trei luni în care să nu fie acest proiect cu cele 12 săli de clasă introdus pe ordinea de 

zi, cu modificarea  de indicatori tehnico economici, bani mâncaţi din banii focşănenilor 

practic pentru aceste săli de clasă şi iată că după eforturi ale Consiliului Local, care 

practic de fiecare dată a votat, da? Să vedem că după 5 ani, deci dacă aşa se întâmplă 

ca nişte săli de clasă să fie amenajate în 5 ani înseamnă că oraşul va arăta ca o floare 

probabil în 30 de ani cu actualul primar. Aşadar, mă bucur şi sper domnilor consilieri 

că într-adevăr în termenul în care este stabilit, copiii să se poată muta acolo cât şi 

cadrele didactice. Mulţumesc! 

   Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Să 

rectificăm, doamna viceprimar, nu de 5 ani, de vreo...cel puţin 15 din câte îmi amintesc, 

dar este un obicei. ” 

  Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „În 5 ani în care au fost aduse 

permanent aceste proiecte şi nu s-a definitivat absolut deloc în cei 5 ani de mandat. 

Mulţumesc! ” 

   Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Tărăgănarea asta în 

finalizarea unor proiecte e la ordinea zilei. Bun, dacă mai sunt alte discuţii. Dacă nu 

sunt, supun la vot acest proiect. Cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

În on-line domnul Mocanu „pentru”, doamna Nedelcu „pentru”, domnul Gongu 

„pentru”, „pentru” domnul consilier Ungureanu. A intrat domnul Iorga în şedinţă. 

Doamna consilier Drumea? ” 



9 
 

  Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pentru.” 

  Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru.” 

   Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Şelaru? ” 

  Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

   Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? ” 

  Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru”. 

  Cu 21 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduţă Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul numărul 3 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

468 

  Proiectul numărul 3 a fost aprobat şi felicitări echipei care a finalizat acest 

proiect, în sfârşit. ” 

  Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu vă supăraţi...o secundă, nu am vrut să 

intervin pentru a nu vă supăra şi după aceea să nu votaţi din nou acest proiect, proiectul 

ăsta a fost pus mereu şi niciodată cei de la PNL și eram președinte de ședință, nu îl 

votați, vă explicam că copii au nevoie de clase noi, au nevoie de...taceți din gură, nu 

mă întrerupeți, și nu-l votați. Deci de reținut este faptul că dumneavoastră v-ați opus 

timp de 5 ani de zile la realizarea acestui edificiu ca să spun așa. Îi mulțumim domnului 

primar Cristi Valentin Misăilă, dar vouă nu vă pot mulțumi din acest motiv, v-ați opus 

consecvent, găsind tot felul de prostii, de chichițe și o să vadă cetățenii cum vă veți 

opune și acum la celelalte proiecte, o să vă opuneți și o să fiți mereu împotriva 

cetățenilor, vă mulțumesc! 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Sunt de acord întru totul cu domnul 

consilier Nedelcu, bravo!” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Eu zic să nu mai aruncați minciuni 

în spațiul public că martori vă sunt ședințele de consiliu local pe care focșănenii le pot 

găsi pe site-ul primăriei și procesele verbale de ședință...”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să nu ne 

alimentăm cu, vă rog frumos să respectați regulamentul.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Haideți domnule consilier că deja 

bateți câmpii.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să...vine anul nou 

peste noi și nu are sens, domnul consilier Bîrsan, vă rog.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, mulțumesc doamna viceprimar. Îmi pare 

rău că iarăși discuția degenerează. Noi nu ne-am opus niciodată unor proiecte viabile 

și corecte. Ne-am opus furtului din banul public, risipei, întotdeauna lucrările au fost...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „A fost anchetat cineva? S-a dovedit că s-au 

furat?” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „V-am întrerupt cumva domnule Nedelcu?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „...nu dar ca idee..” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Terminați cu aberațiile și lăsați-mă și pe 

mine, da? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Eu n-am vrut să vă supăr, stați liniștit că 

lumea știe...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog frumos, v-am respectat, respectați-

mă, deci încă o dată furtul din banul public ne-am opus, risipei, lucrărilor încărcate și 

după cum am mai spus de atâtea ori nu există lucrare în cadrul Primăriei Focșani ca 

prețurile să nu fie încărcate de la 2 la 10 ori, haideți să terminăm cu prostiile astea, da? 

Nu ne-am opus niciodată binelui public. Problema este că cineva este cuplat la ugerul 

acestei vaci numită Primăria Focșani și sug băieții într-o veselie, da? Asta e 

problema...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să vă abțineți de 

la acuzații care fac obiectul...” 

 

 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „..haideți să facem în așa fel încât lucrurile să 

meargă înainte, în termeni civilizați, corecti, lucrările să reflecte prețul corect și toată 

lumea să fie mulțumită. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Trecem mai departe la 

proiectul numărul 4. 

 

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

erorii materiale strecurate în art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 380/2021 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 proiectul numărul 4. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. 

În sală au votat pentru următorii domni consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu 

Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Nedelcu Mihai, Radu 

Nițu. 

În online, pentru domnul Șelaru, pentru domnul Mocanu, pentru doamna 

Nedelcu, pentru domnul Ungureanu, pentru domnul Gongu, pentru domnul Iorga, 

pentru domnul Nistoroiu. Doamna Drumea? 

Doamna consilier Drumea Alina-Ramona: „Pentru.” 
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Cu 20 de voturi pentru din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nedelcu Cristina, Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel ” 

proiectul nr. 10 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 469. 

 

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

alocării sumei de 312,65 mii lei din bugetul general al municipiului Focșani pe 

anul 2022 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 

Ianuarie 2022, Ziua Unirii Principatelor Române; 

      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule consilier Dumitru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Vă mulțumesc doamna președinte. PNL-

USR vrea să facă un amendament.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Eu aș vrea înainte de asta 

să precizez și să se consemneze că nu particip la vot la acest proiect. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, deci pe total Primăria municipiului 

Focșani subcapitolul bugetar alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei, 

capitolul bugetar 67 02 50, art. bugetar alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20 30 30 

suma totală propusă de către Primăria municipiului Focșani respectiv domnul primar 

este 117,15 mii lei. Suma diminuată 89,5 mii lei, suma propusa de către noi prin 

amendament a se aproba este de 27,65 mii lei. 

 În structură situația se prezintă astfel: 

- materiale promoționale cocarde tricolore 500 de bucăți x 7,5 lei/buc., 3,75 mii 

lei; 

- fulare tricolore propuse 1000 de bucăți, noi propunem 500 de bucăți x 14 lei, 

suma alocată 14 mii lei – suma diminuată 7 mii lei, suma propusă a se aproba prin 

amendament 7 mii lei; 

- stegulețe tricolore 1500 de buc. x 1,8 lei = 2,7 mii lei. Propunem a se aproba 

500 de buc. x 1,8 mii lei, cu o valoare de 0,8 mii lei; 

- hărți turistice orașul Focșani 20 de buc. x 20/buc. 10 mii lei. Deci suma per 

total....deci 10 mii...1500 de buc. x 10 lei, aici e o modificare..deci sunt 10 mii de lei în 

total. Deci suma propusă este de 30,45 mii lei, suma diminuată 8,8 suma propusă a se 

aloca prin amendament este 21,65 mii lei. 

Punctul 2, deci la Primăria municipiului Focșani, invitații/delegații oficiale din 

străinătate și din țară: 

- transport intern, 4 drumuri x 400 de km, 1600 de km x 7 lei/km = 11,2 mii lei; 

- cazare 50 de persoane x 240 lei = 12 mii lei x 3 nopți rezultă 36 mii lei;  

- masă 50 de persoane x 130 lei = 6,5 mii lei x 3 zile = 19,5 mii lei;  

- masă oficială 100 de persoane x 120 lei = 12 mii lei; 
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- cadouri, flori, delegații străine 2 mii de lei;  

Suma propusă în total este 80,7 mii lei de către primarul Cristi Valentin Misăilă, 

suma propusă de noi a se aloca este 0. 

Organizarea în data de 24 ianuarie 2022 a Maratonului Unirii, 50 de participanți, 

diplome, plachete tricolore, tricouri personalizate – suma propusă de către primar este 

de 6 mii de lei, suma pe care noi dorim să o menținem.    

În ceea ce privește Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, 

subcapitolul bugetar instituții publice de spectacole și concerte, capitolul bugetar 67 10 

03 04 art. bugetar alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20 30 30 suma propusă de către 

primar este de 39 de mii de lei suma diminuată, propusă a se diminua 30 de mii de lei, 

suma propusă a se aproba 9 mii de lei.  

Asta înseamnă organizare simpozion Focșaniul multicultural onorar 

simpozioane artiști 5 mii de lei, onorarii invitați 10 mii de lei, materiale promovare 

eveniment și protocol simpozion apă, cafea, sucuri 7 mii de lei, masă festivă eveniment 

100 de pers. X 120 de lei/pers. = 12 mii de lei. Deci suma propusă de către noi a rămâne 

este de 7 mii de lei pentru protocol, simpozion, reprezentând apă, cafea și sucuri. Deci 

din suma de 34 de mii de lei se diminuează 27 de mii de lei rămânând 7 mii de lei. 

Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, subcapitolul bugetar investiții publice de 

spectacole și concerte, capitolul bugetar 67 10 03 04 art. bugetar alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii 20 30 30, suma totală propusă 102 mii lei, suma diminuată 102 mii 

lei, suma propusă a se aloca 0.  

Ateneul…da, da, da, pot să intru și în detalii și pot să să vă spun ce reprezintă și 

ce își propune Primăria municipiului Focșani, cum își propune să cheltuie acești 120 

de mii de lei, vreo 60 de mii de lei pentru închirierea unei scene, cazare 20 de persoane 

2500 de lei, masa 20 de persoane 2000 de lei, transportul…., onorariu artiști 32 de mii 

de lei…. 

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

permiteți...domnul Dumitru mă auziți?” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul primar puteți vorbi, lăsați-mă să 

termin...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu..dați-

mi voie puțin că văd că vă bateți joc de memoria celor care au reușit să facă România 

mare...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „...filmări 5 mii de lei..astea sunt sumele pe 

care și le propune 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „...domnul 

Dumitru... opriți-vă din demagogia asta...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Țara Vrancei care are un buget...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „,...retrag 

proiectul...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „...deci 1 milion 400 de mii...14 

miliarde...și Primăria municipiului Focșani propune...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „..domnul 

Dumitru vă bateți joc de istoria acestei țări ...deci vă rog frumos, doamna președintă de 

ședință dacă mă auziți...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Terminați cu prostiile...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi 

voie...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci primarul Cristi Valentin Misăilă prin 

Ansamblul Țara Vrancei pentru reușita acestui eveniment de amploare...” 

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

acest proiect. Las Consiliul județean Vrancea să toace banii Consiliul județean Vrancea 

prin Direcția de Cultură, să toace bani pe tot felul de....prin Direcția de Cultură s-au 

tocat toți banii, ați făcut tot felul de spectacole gratuite ca să tocați banii de la Consiliul 

județean și nu a țipat nimeni iar noi dacă vrem să facem ceva...doamna președintă dacă-

mi permiteți...”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Oricum citesc destul de tare...” 

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

președintă dacă-mi permiteți ...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „...Maior Gheorghe Pastia suma alocată...” 

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

Tătaru...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „...La capitolul bugetar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „A fost 

retras proiectul, închideți proiectul.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Aloo, s-a retras proiectul...s-a retras 

proiectul, încetați cu prostiile...” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Oprește-l pe pădurar că a plecat în pădure, 

opriți-l pe pădurar...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Încetați cu prostiile, s-a retras proiectul.” 

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

consilieri, doamna președinte...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Ați furat sărbătorile focșănenilori..” 

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

Nedelcu dacă-mi permiteți, domnul Nedelcu, doamnelor și domnilor consilieri dacă-

mi permiteți...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Domnul primar încă n-am terminat, când 

o să termin...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „N-aveți 

ce să terminați domnule că am retras proiectul, vă bateți joc de focșăneni 

dumneavoastră prin tot ceea ce faceți, am avut săptămâna trecută vizita ambasadorului 

Israelului, domnul David Saranga și și-a exprimat intenția să vină să facă o întâlnire 

...”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „... cu 250 de persoane, faceți nunți, 

botezuri...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Lăsați că 

ați făcut petreceri cu manele la CSM, la fotbal.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Din ce bani ați făcut voi? Din banii de șofer 

a  lui Zîrnă? L-ați băgat la înaintare...” 

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

Nedelcu, deci domnilor nu are sens să ne mai țigănim că oricum ați făcut varză tot 

orașul și inclusiv toate sărbătorile focșănenilor le-ați distrus, ați distrus inclusiv acest 

moment istoric important, de când ați venit la conducerea județului și a primăriei în 

consiliul local i-ați privat pe focșăneni de toate bucuriile mici care erau pe care noi 

puteam să le oferim. Iar ceea ce voiam noi să facem prin aceste invitații, nu aveam 

invitați maneliști cum ați făcut la CSM, aveam invitați ambasadori ai Franței, aveam 

ambasadorul Israelului, aveam ambasadori și alți oameni de seamă, aveam din 

Academia Română, eu nu-mi permit să invit un om să-i dau doar un ceai și o cafea, 

unui om care vine de la mii de km distanță, să vă fie rușine, vă bateți joc de istoria 

acestui oraș și acestei țări, de aceea retrag acest proiect și vă rog frumos să consemnați 

doamna președintă și să nu mai dați voie să se mai vorbească  pe marginea acestui 

proiect, vă mulțumesc, o zi bună!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „O să consemnăm acest 

aspect, totuși discuțiile nu s-au încheiat, mai sunt oameni, mai sunt domni consilieri 

care vor să vorbească, îi dau cuvântul prima oară doamnei viceprimar apoi domnul 

consilier Nedelcu și vă rog să vă păstrați decența în exprimare.”  

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc doamna președinte! Da, 

într-adevăr foarte bine că și-a retras proiectul, și-a dat seama că este un dezmăț pe banii 

focșănenilor și să nu uităm ca și data trecută cu artificiile și tot ce voia domnul primar 

să epateze în municipiul Focșani în data de 31 decembrie chiar s-a exprimat că el nu 

poate da fâsuri, deci probabil că firmele care erau abonate la banul public nu mai pot 

prin consiliul local, care nu este de acord să prejudicieze acest buget, nu mai pot veni 

să pape banii publici. Mai mult  decât atât, domnule primar, dacă nu sunteți în stare și 

nu puteți da doar un ceai și o cafea și vreți să duceți oamenii la masă, invitații, nu uitați 

că aveți o indemnizație pe care puteți să o puneți la bătaie dacă nu vreți să vă faceți de 

rușine, nu este niciun fel de problemă că pe banii focșănenilor tot vă faceți reclamă.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Cred că 

ar trebui dumneavoastră să o puneți la bătaie pentru că oricum nu o meritați să o încasați  

pentru că faceți numai lucruri...nu faceți nimic pentru...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Vă duceți să dați premii la cei care 

împlinesc 50 de ani de căsătorie sau 100 de ani, aniversează 100 de ani, pe banii 

focșănenilor, sunt banii focșănenilor pe care îi dați acolo, nu banii dumneavoastră din 

buzunar, bani pe care i-a aprobat consiliul local, așadar terminați cu această 

fanfaronadă pe care o...an de an...dacă vreți să faceți acte de caritate, să scoateți oameni 

la masă aveți o indemnizație în buzunar  pe care o puteți pune la bătaie.”  

Domnul consilier Șelaru Aurel: „...........habar n-ai cum te cheamă, iei banii 

degeaba, 120 de milioane să stai degeaba în primărie, să-ți fie rușine Dimitriule.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să vă abțineți de 

la comentarii fără să vă cereți dreptul la cuvânt.” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Doamna Tătaru... mă auziți, mă 

auziți?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cine este? Domnul Iorga? 
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Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „N-am fost foarte atent, doamna 

Dimitriu vorbea de dezmățul de la CSM 2007, acolo se referea?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu a amintit doamna 

Dimitriu despre niciun dezmăț de la CSM...fiți atenți vă rog, domnul consilier Nedelcu 

vă rog să vă păstrați decența.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Eu îmi păstrez, eu chiar am foarte mare , 

eu chiar am o decență și am și foarte mult bun simț și nu pot minți și nu pot să fiu 

demagog și așa cum sunteți dumneavoastră dragii mei colegi. Spuneați...vă rog frumos 

să faceți liniște, eu v-am respectat vă rog să mă respectați. Vorbeați de ună zi despre 

artificii, mă uitam la televizor, Clujul, Timișoara, Oradeea, toți primarii PNL de acolo 

se laudă cu cele mai frumoase focuri de artificii. Ați privat focșănenii de o mică 

bucurie, ați privat copii orașului Focșani să se bucure de acest mic spectacol pe care l-

ați fi putut oferi dacă ați fi fost generoși, dar nu sunteți. E păcat ce se întâmplă astăzi şi 

în această şedinţă şi în acest municipiu, faptul că aţi furat sărbătorile focşănenilor veţi 

fi la un moment dat amendaţi. Numai pe faptul că şi numai pe presupuneri că facem 

dezmăţ şi alte elucubraţii pe care le puteţi debita dumneavoastră, asta denotă de fapt 

lipsa dumneavoastră de cultură, lipsa dumneavoastră de educaţie, să confiscaţi şi să 

anulaţi o sărbătoare...bine, eu am văzut astfel de enormităţi spuse de dumneavoastră, 

mai ales când ambasadorul Rusiei, pe care toată lumea îl laudă şi îl felicită a fost 

umilit...ambasadorul României, scuzaţi-mă, a fost umilit şi batjocorit de 

dumneavoastră. Nu râdeţi, că oricine poate să râdă, deci a fost umilit acest ambasador 

al României în Rusia, da? Deci, vă cunosc, vă cunosc şi gradul de potenţă intelectuală 

astfel încât să nu-mi fac griji că aţi putea spune altceva. Să vă bateţi joc şi de Mica 

Unire, să ştiţi că pe mine nu mă miră, poate pe unii care v-au crezut mai intelectuali, 

mai inteligenţi s-ar putea să-i mire prostiile pe care le-a spus colegul meu Victor 

Dumitru, dar pe mine nu mă miră, pe mine nu mă mai miraţi de mult, de asta vă şi spun 

în faţă, am avut la un momendat puţină..aşa jenă...băi nu poţi să-i faci pe oameni exact 

aşa cum sunt, să le spui direct, dar se dovedeşte că dumneavoastră chiar nu vreţi binele 

focşănenilor, se dovedeşte că nu vreţi să...cum să vă spun eu dumneavoastră, să fiţi 

lângă ei, v-au votat oamenii aceia, vor să marcheze anumite momente aşa cum trebuie, 

nu ne putem face de râs, nu putem...oraşul Unirii nu se poate face de râs pentru că 

dumneavoastră, dacă vă iau la întrebări rapid nu ştiţi ce s-a întâmplat atunci, nu puteţi 

să faceţi lucrurile astea pentru că efectiv ne jigniţi pe noi toţi, dragi consilieri. Eu nu 

mă aşteptam, adică de fapt ca să înţeleagă bine cei care ascultă, eu mă aşteptam de fapt 

la această mascaradă politică pe care o faceţi dumneavoastră, dar am avut aşa...o 

speranţă că nu se va întâmpla, dar părerea mea este că dacă este să mă ascultaţi pe mine, 

eu nu v-aş fi trecut liceul, voi la istorie aveţi nota 4 şi din punctul meu de vedere sunteţi 
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repetenţi. Nu te uita domnul Zîrnă la mine că tu nu ai trecut liceul, da? Deci sunteţi, 

din punctul meu de vedere sunteţi repetenţi, aţi furat toate sărbătorile. ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu, vă rog! ” 

           Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamna preşedinte, haideţi să terminăm cu 

demagogiile astea ieftine, să nu ne învăţaţi dumneavoastră istorie... ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „La imbecilităţile pe care le-aţi spus chiar 

aşa... ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu vă reamintesc că domnii consilieri locali nu au furat, nu au furat nimic, domnul 

primar Cristi Valentin Misăilă a decis să retragă ambele proiecte, atât cel cu artificii cât 

şi cel cu 24 Ianuarie. ” 

           Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Unde plecaţi acum?...şi-a retras proiectele, 

nu vă e ruşine? Vă bateţi joc de focşăneni?...Nu vă e ruşine aşa un pic? Nu aveţi 

decenţă? ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Proiectul despre 24 

Ianuarie trebuie să fie unul al decenţei, nu al opulenţei şi anul trecut au fost alocaţi 

70,00 de mii de lei, consilierii locali ar fi vrut anul acesta tot în jur de 60,00 de mii de 

lei, având în vedere că suntem totuşi în plină pandemie..... şi ambasador cu care să se 

închidă domnul Misăilă în birou, nu-i aşa? Haideţi, vă rugăm frumos să vă păstraţi 

decenţa. ” 

           Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Doamna preşedinte opriţi-le microfonul! 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Patru, stai jos. Vreţi să vă spun şi în altă 

limbă? Aveţi patru, din punctul meu de vedere aveţi patru. ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Staţi dumneavoastră jos, 

nota 2 pentru toate demagogiile. ” 

           Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul Nedelcu v-am ascultat, am fost 

politicoşi dar terminaţi cu invectivele astea, ştiţi? Nu vă bazaţi pe faptul că suntem cu 

bun simţ, cum scuipaţi dumneavoastră putem şi noi, cum înjuraţi dumneavoastră putem 

şi noi, da? Dacă dumneavoastră trăiţi şi vă comportaţi ca la uşa cortului treaba 

dumneavoastră, vă rog frumos păstraţi o linie de decenţă, da? Vorbiţi cu oamenii 

dumneavoastră, eu nu pot să vă ascult liniştit. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Bîrsan, mă uimiţi. Eu mi-am 

păstrat decenţa. ” 

           Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul Nedelcu, eu nu vă pot asculta 

liniştit cum folosiţi fel de fel de invective, da? Că suntem proşti, că nu ştiu ce... ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Bîrsan la acest proiect aveţi patru, 

vă rog frumos să staţi jos. ” 

           Domnul consilier Bîrsan Costel: „Putem să spunem şi noi că sunteţi proşti 

dumneavoastră şi nivelul intelectual care îl aveţi dumneavoastră şi colegul 

dumneavoastră îl ştim cu toţii, da? Haideţi să nu facem... ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna viceprimar 

Dimitriu, vă rog! ” 
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           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier nu v-aţi înscris 

la cuvânt şi dacă-mi daţi voie, doamna preşedinte mi-a dat cuvântul. M-aş bucura 

domnilor consilieri PSD să aduceţi comparaţii ale oraşului în care dumneavoastră, 

municipiului în care activaţi în Consiliul Local cu celelalte localităţi din ţară la capitolul 

curăţenie, spaţii verzi, străzi, aţi dat exemple Oradea, Cluj, Sibiu, nu la fâsuri, deci nu 

ne comparăm la artificii şi dacă urmăriţi reacţia cetăţenilor municipiului Focşani o să 

vă daţi seama că nu îşi doresc dezmăţul pe banii dumnealor. Primarul dacă vrea poate 

să facă dezmăţ pe banii lui de acasă, nu pe banii focşănenilor, cum a făcut în fiecare an 

de mandat şi iată suntem în al cincilea an, deci haideţi să avem puţină decenţă în 

cheltuirea banilor focşănenilor, că presupun că banii dumnealui de acasă nu-i aruncă 

aşa, pe fâsuri. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Aşa cum i-aţi aruncat dumneavoastră, alea 

15 miliarde, de alea vorbiţi? ” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Nu am intervenit atunci când aţi 

vorbit dumneavoastră şi mai mult decât atât uitaţi-vă în curtea dumneavoastră. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu mai ţipaţi, spuneţi-mi de alea 15 

miliarde, ştiţi ceva de ele? S-au aplanat 15 miliarde. ” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Nu v-am întrerupt, aveţi puţină 

decenţă şi uitaţi-vă în curtea Consiliului Judeţean, uitaţi-vă în curtea Consiliului 

Judeţean, primarul ar trebui să se uite. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Daţi şantaj la cetăţeni, spuneţi-le... am 

băgat 15 miliarde în Focşani. ” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „ Consiliul Judeţean nu aruncă cu 

banii pe fereastră în organizarea de asemenea de evenimente, mese festive peste mese 

festive, da? La mese festive pe banii dumnealui să invite focşănenii, dacă vrea să invite 

nu ştiu ce personalităţi... ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Aşa cum se făcea în 

trecut.” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Draga mea, nu-i apanajul Consiliului 

Judeţean să facă, să organizeze 24 Ianuarie, asta o organizează primarul, da? ” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Iar chestia asta pe care 

dumneavoastră o propagaţi... ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Oricum tupeu nu ai avea să-i spui lui 

Cătălin Toma de ce face chestiile astea, hai să fim serioşi. ” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Dacă îmi daţi voie, nu v-am 

întrerupt, aveţi decenţă şi dacă daţi dovadă de bun simţ şi de acea inteligenţă peste 

medie, daţi dovadă vă rog. Mulţumesc! Mai mult decât atât, să nu uitaţi un singur lucru, 

proiectele, atât cel de pe 31 decembrie cât şi cel de pe 24 Ianuarie, singurul care a făcut 

această nebunie, bătându-şi joc de sărbătorile de iarnă şi de ziua de 24 Ianuarie nu este 

nimeni altul decât primarul prin retragerea proiectelor. Noi am făcut amendamente 

pentru a aloca sume mai mici. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu a vrut să facă parte... ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog, nu este dialog. ” 
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           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...din bătaia dumneavoastră de joc, din 

bătaia de joc pe care aţi vrut să o faceţi, să umiliţi focşănenii cu două artificii... ” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „din bătaia de joc pe care...nu este 

adevărat. Domnule consilier nu v-aţi înscris la cuvânt. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...era singura lor bucurie, nu a vrut să vă 

gireze. ” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Bucurie....miliarde, miliarde 

cheltuite, normal că e o bucurie pentru primar pentru că... ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu! ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mintea dumneavoastră nu poate percepe 

dimensiunea acestei... ” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier sunt miliarde 

cheltuite, miliarde... ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ascultaţi-mă, daţi-mi voie, ascultaţi-mă 

puţin, acolo la această manifestare nu vin toţi dobitocii cu care se... ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Are cuvântul domnul 

consilier Dumitru. ” 

           Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnul Nedelcu! ” 

           Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Domnul Nedelcu, dumneavoastră faceţi 

cetăţenii municipiului Focşani dobitoci? ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, n-ai înţeles, vorbesc de invitaţi, da? 

Acolo nu sunt..sunt ambasadori care nu-ţi vin ţie şi să-i umileşti tu cu o cafea. 

           Domnul consilier Zîrnă Cristian: „350 de meniuri? 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier Zîrnă, 

haideţi să... ” 

           Domnul consilier Victor Dumitru: „Deci, ca să întăresc ceea ce au afirmat 

colegii mei şi să subliniez lista decenţei sau mai degrabă indecenţa în cheltuirea banului 

public o să vă citesc din referatul de aprobare al primarului municipiului Focşani, la 

Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focşani, va utiliza suma de 39,5 mii lei pentru 

organizarea evenimentului. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „S-a retras acest proiect. ” 

           Domnul consilier Victor Dumitru: „Gala personalităţilor de Ziua Unirii... ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Erau nişte lucruri foarte frumoase care s-ar 

fi găsit. ” 

           Domnul consilier Victor Dumitru: „... premierea personalităţilor municipiului 

Focşani, masă festivă, 250 de persoane invitate. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-aţi bătut joc, cum vă bateţi în 

continuare.” 

           Domnul consilier Victor Dumitru: „250 de persoane invitate, ce înseamnă 

bătaia asta de joc? Cum e posibil aşa ceva? Să vă bateţi joc de banii publici ... să vă 

doară capul de focşăneni şi de aceste sărbători. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule sunteţi penibil. ”  
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           Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnul Nedelcu, mai penibil ca 

dumneavoastră nu este nimeni şi nu încetaţi şedinţă de şedinţă să vă faceţi de râs. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră vă faceţi de râs, v-am zis.”  

           Domnul consilier Victor Dumitru: „Nu insistaţi, nu insistaţi, e suficient, ne-

aţi convins, nu trebuie să mai argumentaţi. ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dar nu trebuie să te conving pe tine, s-au 

convins toţi focşănenii despre ce prostii spui, nu trebuie să te conving eu.” 

           Domnul consilier Victor Dumitru: „Vorbiţi cu cuvintele dumneavoastră ca să 

vă înţelegem, nu vă străduiţi să fiţi coerent, nu vă străduiţi să... ” 

           Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna Tătaru, haideţi spuneţi doamnă... ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideţi să...problema era 

masa de 250 de persoane, nu restul evenimentului care a rămas păstrat. Trecem mai 

departe la proiectul suplimentar pe ordinea de zi. 

 

           Se prezintă proiectul suplimentar pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea preluării unor imobile situate în municipiul Focșani din domeniul 

privat al statului și administrarea R.A.D.E.F. „România Film” în domeniul public 

al municipiului Focșani și administrarea Consiliului local al municipiului Focșani. 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

           Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? Da, vă rog doamna viceprimar!” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc doamna preşedinte! 

Dacă tot este vorba de banul public mi-aş dori şi aş vrea să cred împreună cu colegii 

mei că Primăria municipilui Focşani nu s-a transformat în agenţie imobiliară. Şi ştiu ce 

spun pentru că pare tras la indigo acest proiect cu terenul de la Mopaf şi domnul primar 

a ieşit repede din şedinţă pentru că ne-a rămas dator şi cu cât a vândut terenul de la 

Mopaf, se ştie foarte bine că orice cetăţean şi l-ar fi putut permite, dar nu-i nicio 

problemă, până la final de mandat poate dumnealui ne va răspunde. Alte organe îşi vor 

face treaba în dreptul dumnealor, aşadar sper ca şi acest proiect să nu fie tras la indigo, 

atrag doar atenţia cu terenul de la Mopaf, că l-aş fi întrebat şi acum pe domnul primar 

cu cât a vâdut metrul pătrat la Mopaf. Eu ştiu, dar aş prefera să audă focşănenii din gura 

dumnealui. Mulţumesc! ” 

         Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu vrea cineva să le cumpere pe astea? Din 

cauza asta? ” 

         Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna secretar general.” 

         Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„La articolul 3 spune că o dată cu aprobarea hotărârii se completează în mod 

corespunzător hotărârea de consiliu local 383/2015 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public, deci imobilele se vor inventaria imediat în 

domeniul public prin aprobarea acestui proiect.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „În regulă, din punctul meu 

de vedere este o reuşită, să zic aşa, că am adus în domeniul public al municipiului două 

imobile care erau, cel puţin unul dintre ele era în paragină şi chiar a fost, să zicem, un 

punct acolo periculos pentru unele persoane, care chiar şi-au pierdut viaţa şi pentru asta 
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eu ţin să felicit echipa de negocieri, dacă a fost una în acest sens, dacă nu oricum 

consider că este unul dintre proiectele care poate fac cinste acestei administraţii, unul 

din puţinele. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Puteţi să-l felicitaţi fără emoţii pe domnul 

primar, nu trebuie să aveţi emoţii. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu este domnul primar 

aici nici să mă audă şi nici meritul dumnealui în totalitate, este o echipă în spate şi...da, 

da, da. Bun, supun la vot acest proiect. Cine este pentru?  

          În sală au votat „pentru” doamnele și domnii consilieri Nedelcu Mihai, Radu 

Nițu, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia Silvia, Stroie Mirela, Răduţă Nicolae, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

          În online? Domnul Mocanu „pentru”, doamna Nedelcu „pentru”. Domnul 

Şelaru? 

          Domnul consilier Aurel Şelaru: „Pentru. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul Ungureanu? Nu 

vă auzim. Domnul Nistoroiu? Domnul Iorga „pentru”. Doamna consilier Drumea? ” 

          Doamna consilier Alina Drumea: „Pentru. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? Domnul consilier Ungureanu?” 

          Cu 19 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Iorga Marius 

Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Radu Nițu, Şelaru 

Aurel, Ungureanu Daniel, Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

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

Stroie Mirela, Răduţă Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 470 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Având în vedere că 

mandatul de preşedinte după trei luni de zile este la final, ţin să-l felicit pe domnul 

consilier Dumitru pentru următoarea perioadă, că a fost votat preşedinte de şedinţă. Eu 

aş vrea să vă mulţumesc, în special colegilor care au păstrat decenţa în timpul 

dezbaterilor din timpul şedinţelor de consiliu local şi nu aş vrea să nominalizez pe cei 

care au stricat practic dezbaterea de idei şi au transformat-o într-o arenă de circ. Am 

fost onorată să fiu preşedinte pentru cel puţin 10 şedinţe ordinare şi extraordinare, mi-

a plăcut această experienţă şi îmi asum vina că nu am reuşit să vă fac să pastraţi 

regulamentul de şedinţă,dar am considerat că mai presus de toate, conştiinţa 

dumneavoastră trebuie să primeze şi nu butonul roşu sau apelul meu către decenţă. 

Îndreptându-ne cu paşi repezi către noul an vă doresc multă sănătate, multe bucurii şi 

împliniri şi să dea Dumnezeu ca în anul 2022 să fim mult mai constructivi şi să avem 

parte de proiecte de succes. Vă mulţumesc! ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulţumim doamna preşedintă de 

şedinţă, ce să facem? Aşa suntem noi mai vulcanici atâta timp cât ne sunt furate 

bucuriile. Partidul Social Democrat urează tuturor focşănenilor un sincer şi călduros 

„La mulţi ani” şi vouă domnilor consilieri „La mulţi ani”, să aveţi sărbători liniştite, să 
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vă bucuraţi de căldura familiei, de copii şi de tot ceea  ce vă dă Dumnezeu. Vă 

mulţumesc şi vă urăm „Sărbători fericite” tuturor! ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Dimitriu. ” 

           Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc doamna preşedinte! 

Şi eu aş vrea să felicit focşănenii, tocmai că intrăm în anul nou 2022, din partea grupului 

PNL şi a tuturor colegilor mei să le urăm un an cu multă sănătate, că practic doar de 

acest lucru avem nevoie într-un nou an cu pandemie şi să nu uităm că, colaborarea, 

comunicarea sunt cele de succes în absolut orice intreprindem în fiecare moment, 

aşadar un „La mulţi ani” cu multă sănătate din partea tuturor colegilor consilieri PNL. 

Mulţumesc! ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Dumitru. ” 

           Domnul consilier Victor Dumitru: „Şi eu aş vrea să mulţumesc doamnei 

preşedinte pentru predarea de ştafetă, îmi doresc pentru noi toţi, pentru consilierii locali 

să avem un an 2022 mai bun, în care comunicarea să primeze, în care decenţa să fie 

pusă pe primul plan şi să reuşim să depăşim aceste momente neplăcute, total neplăcute 

atât pentru noi cât şi pentru cetăţenii municipiului Focşani unde neînţelegerile să se 

transforme în dialog, unde înţelepciunea să primeze, unde interesul cetăţenilor să fie pe 

primul loc. Vă mulţumesc! La mulţi ani tuturor! ” 

           Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „La mulţi ani tuturor 

focşănenilor şi un an cu bine. Declar şedinţa închisă. Mulţumim! ” 
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