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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 

30.09.2021 

 

 

     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 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 reurse 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 serviciu investiții; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

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

 d-na Diana Cotea – șef birou agricultură; 

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

 d-na Florina Cătănoiu – șef birou constatare impunere; 

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

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

 d-nul Vladimir Dușinschi – director SC Administrația Piețelor Focșani SA; 

 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. 

 

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

 

SECȚIUNEA I 

 

1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr.1 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr.2 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr.13 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr.16 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr.17 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr.18 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program 

Prelungit nr.23 Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Nicolae 

Iorga” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Ion 

Basgan” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Oana-

Diana Renea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Anghel 

Saligny” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Adrian 

Păunescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Alexandru 

Vlahuță” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Ștefan cel 

Mare” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu 

Zamfirescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național ”Unirea” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Valeriu 

D.Cotea” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă ”Gheorghe 

Tăttarescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic 

”G.G.Longinescu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond 

Nicolau” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic ”Gheorghe 

Asachi” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic 

”Spiru Haret” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto ”Traian 

Vuia” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar  

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară 

”Hippocrate” Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

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

PARKING Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

32. proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 36/24.02.2021 privind stabilirea 

destinației birourilor situate în clădirea Primăriei Municipiului Focșani din Strada 

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, camerele nr. 107, nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru 

organizarea cabinetelor viceprimarilor Municipiului Focșani în mandatul 2020-

2024; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

33. proiect de hotărâre privind abrogarea și modificarea unor prevederi din HCL nr. 

57/31.03.2021 privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 1(un) an 

către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile aparținând 

domeniului public și privat al Municipiului Focșani, în vederea exploatării și 

întreținerii acestora; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

34. proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate; 
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

35. proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 106/2021 privind  modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului local nr. 414/28.12.2020 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; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

36. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

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

prețurilor de pormire 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 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor și a regulamentului 

de organizare și desfășurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului local al 

tinerilor din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

39. proiect de hotărâre pentru 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 

40. proiect de hotărâre privind Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 108/2020 privind aprobarea la nivelul Municipiului Focșani a numărului de 

indemnizaţii lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu 

excepția celor cu handicap vizual grav; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

41. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor pentru concursul 

organizat în vederea numirii directorului gradul II la Clubul Sportiv Municipal 

Focșani 2007;     Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

42. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 6/2016 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Reabilitare și modernizare strada Revoluției, strada Aleea Sudului, str. Cpt. Crețu 

Florin și strada Aleea Parc” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

43. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 

466 din 26 octombrie 2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor 

categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin programul 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare și modernizare strada Revoluției, Aleea Sudului, strada Cpt. Crețu 



6 
 

Florin și Aleea Parc” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

44. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local 

Focșani nr. 272 din 3 iulie 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 

de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 

din municipiul Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

obiectivul de investiții: „Branșament electric la Loc de joacă, str. Prof. Ghe. 

Longinescu”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

obiectivul de investiții: „Branșament electric la Loc de joacă, str. Peneș Curcanul”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

47. proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 și Art.4 la Hotărârea Consiliului 

Local Focșani nr.8 din 4 Februarie 2021 privind aprobarea predarii catre Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Naționala de 

Investitii ”C.N.I” S.A.  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivul de investiții "Refacere infrastructura străzi, sistematizare 

verticală strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada 

Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”, județul 

Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

48. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza 

DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții 

„Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. 

Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă – PT8” din municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

49. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2021; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

50. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv 

Școlar Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

51. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Palatului Copiilor 

Focșani;      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

52. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

PARKING FOCȘANI pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață de 76,00 mp. situat în Focșani, str. Aleea Echității nr. 25A, județul 

Vrancea, T204, P 11172înscris în CF nr. 58812, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, către Asociația „Vrancea pentru toți”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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54. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de 

uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 90,00 mp. (90,00 m x 1,00 m) 

aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, T79, P416, către SDEE 

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

unui LES 0,4 Kv, în vederea realizării lucrării „Branșament electric - alimentare cu 

energie electrică spațiu comercial” la imobilul situat în Focșani, str. Brăilei nr. 108, 

proprietatea SC PLUS SALES MER SRL; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

55. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei 

la Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

57. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului public 

în domeniul privat al municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării 

și valorificării în condițiile legii; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

58. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de 

parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

59. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și 

închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

60. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focșani – 

Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința 

din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2 , ap. 

06, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a Decretului lege 61/1990, cu modificările și completările 

ulterioare, a Legii 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 

a Sentinței Civile nr. 3957/07.10.2013; 

Iniţiatori: consilieri locali, Marcu Livia-Silvia, Costea Ionel 

61. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focșani – 

Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința 

din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2 , ap. 

26, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a Decretului lege 61/1990, cu modificările și completările 

ulterioare, a Legii 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 

a Sentinței Civile nr. 1486/26.02.2021; 

Iniţiatori: consilieri locali, Marcu Livia-Silvia, Costea Ionel 
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62. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr.48614/2021 privind documentația PUZ și a aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal << Elaborare PUZ pentru construire cabinet stomatologic și 

locuință serviciu P+2E >> - Focșani, str.Mitropolit Varlaam nr.52, nr.cadastral 

61872, pe terenul în suprafață masurată de 216 mp; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

63. proiect de hotărâre privind aprobarea  Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 66522/06.07.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire centrală electrică – 

servicii de echilibrare S.E.N. (capacitate 20 Mwel) + anexe în interes local și de 

utilitate” – Focșani, str. Militari – extravilan, T. 88, P. 449, număr cadastral 67684, 

pe terenul în suprafață de 9978 mp, (din acte 10000 mp), județul Vrancea.  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

64. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna 

octombrie 2021; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situat în Focșani, strada Dobrogeanu Gherea, nr. 41, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Andonie Mircea Constantin; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situat în Focșani, strada Profesor Dimitrie Caian, nr. 18, înregistrat în evidența 

fiscală pe numele Banciu Mirela; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situat în Focșani, Bulevardul București, nr. 15, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Bogdan Cosmin Cătălin; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, strada Emanoil Petruț, nr. 1, înregistrat în evidența fiscală pe numele SC 

CIBERTRANS SRL; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Ciobanu Miorița; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Ciobanu Vasile; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Dandica Constantin; 

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

situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală 

pe numele Dandica Margareta; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret 

Alexandru; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

74. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Haret Cosmina; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

75. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Haret Elena; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

76. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Haret Emilia Izabelle; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

77. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Haret Marilena; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

78. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Haret Spiru-Teodor; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

79. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Haret Vasile; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Radu-

Haret Alina Liliana; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situat în Focșani, strada Constantin Stere, nr. 57, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Iordache Maria; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

Carmen-Mădălina; 

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

în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

David Ioan; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

Iulia; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

Luca-Andrei; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu 

Narcis-Nicușor; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situat în Focșani, strada Ecaterina Varga, nr. 56, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Sîngerean Carmen; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, strada I.L. Caragiale, nr. 25, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Turila Nela; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani T23, P64/4, CAD 61684, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Anuțoiu Gigea; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

90. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Vrancei, nr. 60, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Chitic Ioan; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

91. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Vrancei, nr. 60, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Chitic Mirela; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, T23, P64/1, CAD 65597, înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Ciuraru Verginia; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, CAD 60749-998 înregistrat în evidența fiscală pe numele Dima Iuliana; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, CAD 60749-998 înregistrat în evidența fiscală pe numele Dima Marian; 



11 
 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, T70, P4154, CAD 61210 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

Dobrescu Sorin; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, strada Calea Moldovei T29, înregistrat în evidența fiscală pe numele SC 

OMNIUM INVEST SA prin lichidator CII Matache Alice Mirela; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, CAD 66949, înregistrat în evidența fiscală pe numele Robu Andrei Dan; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, CAD 1207/2/2N; CAD 1207/1/1N; CAD 1207/1/1/3M, înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Sandu Liliana; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în Focșani, CAD 1207/2/2N; CAD 1207/1/1N; CAD 1207/1/1/3M, înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Sandu Pavel; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

100. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Piața Obor, nr. 2, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Țigănescu Liliana Daniela; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

101. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Piața Obor, nr. 2, înregistrat în evidența fiscală pe 

numele Țigănescu Marian; 

        Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

SECȚIUNEA a II-a – Adrese, rapoarte, informări 

1. Adresa Instituției Prefectului - județul Vrancea nr. 3143/30.08.2021 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 83261/31.08.2021 emisă urmare controlului 

de legalitate privind Hotărârile Consiliului  local al municipiului Focșani nr. 25-

37/2021; 

2. Adresa Instituției Prefectului - județul Vrancea nr. 4474/30.08.2021 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 83267/31.08.2021 emisă urmare controlului 

de legalitate privind Hotărârea Consiliului  local al municipiului Focșani nr. 

57/2021; 

3. Adresa Instituției Prefectului - județul Vrancea nr. 4932/01.09.2021 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 83926/01.09.2021 emisă urmare controlului 

de legalitate privind Hotărârilor Consiliului  local al municipiului Focșani nr. 58-

66/2021; 

4. Adresa Instituției Prefectului - județul Vrancea nr. 7028/22.09.2021 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani sub nr. 91450/22.09.2021 emisă urmare controlului 

de legalitate privind Hotărârilor Consiliului  local al municipiului Focșani nr. 102-

107/2021; 
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5. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 9604/07.09.2021 înregistrată la 

Primăria municipiului Focșani nr. 85958/07.09.2021 privind efectuarea orelor de 

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

social în luna august 2021; 

6. Comunicarea emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1539/91/2021 privind 

anularea HCL nr. 513/2019 prin care s-a aprobat Raportul informării și consultării 

publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și Planul 

Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese pentru străpungere strada 

Militari – Anghel Saligny” – Focșani, intravilan, nr. cad. 61185, 61186, 50039, 

51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp. 

  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 30.09.2021. Vă aduc la cunoștință că această ședință a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 809 din 24.09.2021, 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?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei Liviu George? ” 
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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? Un pic mai devreme se conectase, o să vă anunț când 

intră din nou online.  

Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu ne auziți? Domnul Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Constat că în sală sunt prezenți 15 consilieri locali municipali, iar în  mediul online 6. 

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 extraordinare a Consiliului Local 

din data de 16.09.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal? Dacă nu, 
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supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? În sală toți domnii consilieri au votat 

„pentru”. În mediul online. 

Domnul Gongu procesul verbal din 16.09.2021?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru ?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „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?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„Domnul Macovei?” 

Domnul consilier Liviu-George Macovei „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 
„Cu 21 de voturi „pentru” procesul verbal  a fost aprobat. 

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

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

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

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

proiectele de la poziția 63 și 65 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. 

Doamna președinte vă rog să preluați lucrările ședinței.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Bună ziua, 

bine ați venit la ședința ordinară de astăzi, ședință convocată prin Dispoziția 809 din 

24.09.2021. 

Știu că ieri la comisiile de specialitate am vorbit exact pentru niște proiecte în 

suplimentare. Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „vă 

mulțumesc. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, dragi colegi, 

pentru ordinea de zi de astăzi propun în completare 2 proiecte: proiect de hotărâre 

privind aprobarea dării în administrare a Direcției de Asistență Socială Focșani a unor 

spații aparținând domeniului public al municipiului Focșani în vederea utilizării 

potrivit competențelor și atribuțiilor aprobate prin Regulamentul de Organizare și 

funcționare. Și al doilea proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale 
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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. 

De asemeni retrag  de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat Focșani, str. Dobrogeanu Gherea nr. 41, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele de Andonie Mircea Constantin, aici a fost 

vorba de o eroare materială în redactare și urmează să-l repunem pe o altă ordine de zi 

a unei alte ședințe, proiectul nr. 65. Vă mulțumesc. 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar haideți dragi 

colegi să votăm suplimentarea ordinei de zi. În sală cine este „pentru”? În online, vă 

aduc la cunoștință dragi colegi că în sală toți colegii au fost de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu-George Macovei „Pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu? 

Domnule consilier Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „cu 21 voturi „pentru” 

suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. 

Haideți să votăm ordinea de zi în integralitatea ei, cine este „pentru”? în sală toți 

colegii sunt „pentru”. În online. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu-George Macovei „Pentru” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar cu 21 voturi 

„pentru” ordinea de zi a fost aprobată.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „doamna 

președinte dacă îmi permiteți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, vă rog.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „înainte de 

a intra în ordinea de zi propun să ținem un moment de reculegere pentru colegul nostru 

de la Direcția de Dezvoltare, Pascu Marian și totodată vă anunț pe cei care doriți să 

participați mâine la ora 13,00 va avea loc înmormântarea la Odobești, acolo unde este 

dumnealui domiciliat.” 

Moment de reculegere. 

 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar să trecem la 

proiectul nr. 1 pe ordinea de zi și aș avea rugămintea după ce facem și propunerile la 

toate proiectele la care este necesar să trecem la procedura de vot. 

 

  Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog domnule 

consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „bună ziua doamna viceprimar. Grupul PNL-

USR PLUS îl propune pe subsemnatul, Zîrnă Cristian” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „grupul PSD are vreo 

propunere?” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier 

Ungureanu Daniel.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok. Vom face în 

continuare propunerile. 

 

  Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Zîrnă vă rog.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS îl propune pe 

domnul Costea Ionel.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Radu Nițu.” 

 

  Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.13 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Zîrnă vă rog.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS îl propune pe 

subsemnatul, Zîrnă Cristian.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „alte propuneri?” 

Domnul consilier Radu Nițu „nu mai are dânsul, propunem noi pe domnul 

Gongu Emanuel.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog domnule 

consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS îl propune pe 

domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „alte propuneri, vă 

rog?” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier 

Mocanu Georgian.” 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS îl propune pe 

domnul consilier Costea Ionel.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe doamna consilier 

Nedelcu Cristina.” 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri domnule 

consilier Zîrnă?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS o propune pe 

doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier Gongu 

Emanuel.” 

 

  Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.23 Focșani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Zîrnă?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS o propune pe 

doamna consilier Drumea Alina Ramona.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier Iorga 

Marius Eusebiu.” 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

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

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS o propune pe 

doamna viceprimar Tătaru Alexandra și pe subsemnatul, Zîrnă Cristian.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da. Domnule Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier șelaru 

Aurel și pe domnul consilier Nistoroiu Alexandru.” 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” Focșani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri? 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS îl propune pe 

domnii consilieri Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George și domnul Costea 

Ionel.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnii consilieri Iorga 

Marius Eusebiu, Nedelcu Cristina, Gongu Emanuel.” 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 
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administrație la Școala Gimnazială ”Oana-Diana Renea” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS îl propune pe 

doamna consilier Stroie Mirela și pe domnul consilier Dumitru Victor.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, alte propuneri?” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul Mocanu 

Georgian și domnul Șelaru Aurel.” 

 

  Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnul consilier 

Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS îl propune pe 

doamna consilier Drumea Alina Ramona, subsemnatul, Zîrnă Cristian și pe domnul 

consilier Gheoca Corneliu Dumitru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe doamna consilier 

Nedelcu Cristina, Mocanu Georgian, Ungureanu Daniel.” 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS o propune pe 

doamna viceprimar Alexandra Tătaru și pe domnul consilier Gheoca Corneliu 

Dumitru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „alte propuneri?” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier Iorga 

Marius Eusebiu și Nistoroiu Alexandru.” 

 

  Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri domnule 

consilier Zîrnă?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS o propune pe 

doamna consilier Stroie Mirela și pe subsemnatul, Zîrnă Cristian.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul Ungureanu 

Daniel și Șelaru Aurel.” 
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  Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri domnule 

consilier Zîrnă?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe doamna 

consilier Marcu Livia Silvia, pe doamna viceprimar Dimitriu Ana Maria și pe domnul 

consilier Bîrsan Costel.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „alte propuneri?” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Radu Nițu, Iorga Marius 

Eusebiu, Nedelcu Cristina.” 

 

  Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri domnule 

consilier?” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe doamna 

viceprimar Tătaru Alexandra, pe domnul consilier Dumitru Victor și pe doamna 

viceprimar Dimitriu Ana Maria.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru și Mocanu Georgian.” 

 

  Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri? 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe domnul 

consilier Gheoca Corneliu Dumitru, domnul Macovei Liviu George și doamna 

viceprimar Dimitriu Ana Maria.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Radu Nițu, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai.” 

 

  Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Unirea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog propuneri.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe doamna 

consilier Marcu Livia Silvia, pe domnul consilier Macovei Liviu George și pe domnul 

Răduță Nicolae.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da.” 
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Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier 

Nedelcu Mihai, Nedelcu Cristina, Iorga Marius Eusebiu.” 

 

  Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri vă rog.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe doamna 

viceprimar Ana Maria Dimitriu și pe doamna consilier Drumea Alina Ramona și pe 

domnul consilier Costea Ionel.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Ungureanu Daniel, 

Mocanu Georgian, Nistoroiu Alexandru.” 

 

  Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttarescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe domnul 

consilier Bîrsan Costel, pe doamna viceprimar Dimitriu Ana Maria și pe domnul 

consilier Răduță Nicolae.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe doamna consilier 

Nedelcu Cristina, Șelaru Aurel, Iorga Marius Eusebiu.” 

 

  Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe doamna 

consilier Drumea Alina Ramona și pe domnul consilier Costea Ionel.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Mocanu Georgian, 

Gongu Emanuel.” 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Cosiliul de 

administrație la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe domnul 

consilier Macovei Liviu George, pe domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru și pe 

doamna consilier Drumea Alina Ramona.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Radu Nițu, Nistoroiu 

Alexandru, Șelaru Aurel.” 
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  Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „propuneri.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe domnul 

consilier Bîrsan Costel și pe subsemnatul Zîrnă Cristian.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Nedelcu Mihai, 

Ungureanu Daniel.” 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe domnul 

consilier Costea Ionel și pe domnul Gheoca Corneliu Dumitru.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Iorga Marius Eusebiu, 

Șelaru Aurel.” 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe domnul 

Gheoca Corneliu Dumitru și pe domnul consilier Costea Ionel.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Nedelcu Cristina, 

Mocanu Georgian.” 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe domnul 

Bîrsan Costel și pe domnul Gheoca Corneliu Dumitru și domnul Costea Ionel.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe doamna consilier 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu, Șelaru Aurel.” 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe domnul 

consilier Macovei Liviu George și pe subsemnatul Zîrnă Cristian.” 
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Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul Mocanu 

Georgian și Șelaru Aurel.” 

 

  Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe doamna 

viceprimar Tătaru Alexandra și pe domnul consilier Bîrsan Costel.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe doamna consilier 

Nedelcu Cristina, Radu Nițu.” 

 

  Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Clubul Sportiv Școlar  Focșani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

  Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe domnul 

consilier Macovei Liviu George și subsemnatul Zîrnă Cristian.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier 

Nedelcu Mihai, Mocanu Georgian.” 

 

  Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe doamna 

viceprimar Ana Maria Dimitriu și pe doamna consilier Marcu Livia Silvia.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe domnul consilier Șelaru 

Aurel, Radu Nițu.” 

 

  Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Palatul Copiilor Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „grupul PNL-USR PLUS propune pe 

subsemnatul Zîrnă Cristian și pe domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru.” 

Domnul consilier Radu Nițu „grupul PSD propune pe Gongu Emanuel și pe 

Iorga Marius Eusebiu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „acum ar trebui să 

alegem comisia de validare și numărare a voturilor ...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„și propunere la proiectul următor, la 31 vă rog.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „și la 31, propuneri?” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„este comisia de selecție, există proiectul, este pe ordinea de zi, are avize. Ori se mențin 

propunerile noastre și facem buletine cu propunerile noastre...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „noi nu avem propuneri. 

Dacă colegii din grup... nu au nici dumnealor. 

Haideți să alegem comisia de numărare ... vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „grupul PNL-USR PLUS propune pe 

domnul consilier Zîrnă Cristian și domnul consilier Răduță Nicolae.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„la 31 da?” 

Domnul consilier Victor Dumitru „da.” 

Domnul consilier Radu Nițu „din 3, trebuie să facă parte...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „la comisia de 

numărare...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „la comisia de numărare.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „am spus că nu avem 

propuneri...” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„scuze.” 

Domnul consilier Radu Nițu „propunem pe domnul Mocanu Georgian.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „probabil că trebuie să 

supunem la vot comisia de validare și numărare a voturilor. Cine este „pentru”? în sală 

toți colegii sunt „pentru”. În online. 

Doamna consilier Stroie? Doamna consilier Stroie?  

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. Nu mă auziți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, vă auzim acum. 

Doamna consilier Stroie? Domnule consilier Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Ungureanu.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru” am spus”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok. Cu 21 voturi 

„pentru” comisia de validare și numărare a voturilor a fost aprobată. Da, vă rog.” 
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Domnul consilier Radu Nițu „doamna președintă aș ruga să încercăm să 

respectăm reprezentarea configurației Consiliului Local și în școli pentru că avem 

precedentul dumneavoastră de anul trecut, unde v-ați instalat în toate școlile și mai 

puțin v-ați dus pe acolo...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier este 

procedură de vot. Mulțumesc pentru remarcă, este procedură de vot, dacă la vot veți fi 

votat, veți fi cu siguranță acolo. Da domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna președinte. Să nu uităm 

că același lucru v-am rugat și noi, când am fost noi excluși din toate consiliile de 

administrație și nu ați ținut cont de asta. Semeni vânt, culegi furtună. Deci nu fiți 

ipocriți, ceea ce ați făcut dumneavoastră nu ne cereți să nu facem noi. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna Dăscălescu ne 

ajută să trecem la procedura de vot...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „vă rog frumos, aș vrea să vorbesc...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „aici sunt toate 

buletinele doamna secretar? Numai puțin vă dau imediat cuvântul.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„mai puțin cele 2 școli la care ați schimbat...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doar pe acelea le mai 

redactează. Ok. Mulțumesc frumos. Da, vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „a nu se uita domnule consilier, că văd că 

memoria vă părăsește, dar vreau sa vă ajut, în comisiile acelea dumneavoastră făceați 

politică, nu făceați administrație, nu ajutați școlile sub nici o formă, doar făceați 

politică și de cele mai multe ori, nu vă duceați. Nu spun că noi mergeam mereu..., dar 

nu vă duceați.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier vă 

rog frumos, nu vreau să intrăm în polemică. Numai puțin domnule consilier. Am arătat 

la bugetul de anul acesta că școlile care au fost văduvite ani de-a rândul, apropo de 

politica pe care o faceți domnule consilier, au primit bani prin votul si amendamentele 

consilierilor PNL-USR PLUS. Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „același lucru s-ar fi întâmplat și dacă eram 

noi acolo...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „doamna președintă vreau să-i atrag atenția 

domnului Nedelcu că nu deține adevărul suprem și spre deosebire de dânsul, eu chiar 

am memorie și îmi aduc aminte foarte bine ce am învățat la școală spre deosebire de 

alții. Noi ne-am dus și ne-am făcut datoria acolo, dumneavoastră dintr-o ambiție 

prostească, ați procedat cum ați procedat. Deci încă o dată, ceea ce ați făcut 

dumneavoastră care considerați că, ceea ce considerați că era bun acum este rău. 

Asumați-vă ceea ce ați făcut și noi facem la fel. Și ne facem datoria așa cum știm noi 

și ne-o facem bine. Că ne-am dus sau că nu ne-am dus, nu aveți dumneavoastră de unde 

ști și nu sunteți dumneavoastră polițistul de serviciu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „ba da știm. Cum știți și dumneavoastră că 

noi uneori nu am fost și noi știm că dumneavoastră nu ați fost.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „domnule Nedelcu noi am respectat, dacă ați 

pierdut, pierdeți cu demnitate. Noi am pierdut atunci, cum ați făcut dumneavoastră că 
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erați mai mulți și ați votat. Noi ne-am asumat, am acceptat votul că asta e democrația 

și nu am comentat. Și ca atare vă rog să nu comentați, dacă comentați, comentați 

degeaba.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „comentăm cum vă permiteți dumneavoastră 

să spuneți să nu comentăm? Comentăm, de ce să nu comentăm?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „nu domnule, comentați degeaba, înseamnă că 

sunteți ipocriți...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „ba chiar comentăm și ne gândim că totuși... 

când am ajuns la o maturitate politică încât ....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „îmi cer scuze, vă opresc 

microfoanele. Haideți să luăm o mică pauză pentru a putea semna buletine de vot.” 

Domnul consilier Radu Nițu „ați uitat...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu „domnule consilier nu   

v-am dat cuvântul. Numai puțin... Dragi colegi haideți un pic ... sunteți în live ... dragi 

colegi ne vede toată lumea ... opriti-vă vă rog, haideți să semnăm buletinele de vot. 

Luăm o pauză cât durează această stivă de semnat, ca să putem trece la procedura de 

vot. Ok? Că este o ședință foarte lungă ... Da vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamna 

președinte aveam o propunere. Haideți să continuăm cu celelalte proiecte de pe ordinea 

de zi și până la sfârșitul ședinței puteți face o pauză, după ce s-a terminat și intrați în 

procedura de vot. Procedura de vot durează foarte mult, din punctul meu de vedere, 

fiind 31 de proiecte de votat. Consider că este mai simplu să parcurgem ordinea de zi 

...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „timpul dislocat este același, că este acum, 

că este pe 3 ore...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „exact. Adică mai bine 

luăm pauză acum la început, că suntem și mai odihniți, ca să meargă toată lumea să 

voteze. Pentru că probabil vor fi colegi care vor părăsi ședința...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cum doriți 

dumneavoastră. Iar în ceea ce privește polemica care ați avut-o mai devreme, domnilor 

consilieri haideți să fim realiști. Din 4 ani de mandat, un singur an nu ați fost în 

consiliile de administrație, votați. În rest în 3 ani de zile ați fost votați și ați fost membri. 

Că ați participat, că nu ați participat, gradul de prezență la ședințele de consiliului de 

administrație a fost la fel de scăzut și din partea unui grup local și a celuilalt grup local. 

Iar propunerile în buget au fost discutate în principal cu mine, de fiecare director al 

unității de învățământ și au fost propuse în buget. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar, 

haideți că nu facem politică, facem administrație. Mulțumesc și eu. Rog colegii de la 

tehnic să luăm o pauză până pregătim buletinele de vot. Mulțumesc.” 

 

PAUZĂ 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna secretar 

începem...dragi colegi am început ședința, este live. Rog colegii din comisia de 

numărare și validare a voturilor să preia buletinele de aici, buletinele de vot și să trecem 

la procedura de vot. Mulțumesc.” 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„doamna președinte o secundă vă rog, mai trebuie un buletin de vot, a venit domnul 

Macovei.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „sunt buletine de vot 

tipărite. Erau doar 15 tipărite la fiecare proiect. Mai așteptăm un buletin de vot și-l 

lăsăm pe domnul Macovei la final să ia buletinele de vot.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„oricum trebuia să consemnăm că a venit domnul Macovei, este prezent în sală.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „cum să nu, perfect.” 

 

PROCEDURĂ DE VOTARE 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „dacă îmi permiteți, stimați colegi, puțină 

atenție vă rog, suntem live? Suntem online?... Ăsta este un lucru foarte bun, vreau să 

anunț din partea grupului Partidului Social Democrat, pentru faptul că voalat am fost 

avertizați că nu o să fim votați, pentru acest motiv grupul Partidului Social Democrat 

nu va participa la această mascaradă politică, drept ca urmare, noi ne retragem și vă 

lăsăm să vă faceți jocul. Indicat ar fi să vă și duceți la aceste consilii...” 

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

v-a dat nimeni cuvântul. Nu v-ați înscris la cuvânt. Suntem în procedură de vot...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „noi am anunțat că nu votăm ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „suntem în procedură 

de vot. Am luat la cunoștință și doamna secretar asemenea. Mulțumim și noi, la 

revedere.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„comisia nu mai este completă doamna președintă.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „mă retrag din comisia de validare.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, foarte bine. Haideți 

să alegem o nouă comisie. La revedere.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „îi mulțumim domnului consilier Bîrsan că 

ne-a avertizat.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„doamna președintă suntem și live, dar... nu mai aveți comisie. Trebuie verificată 

prezența, dacă avem cvorumul necesar...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „puteți vorbi la 

microfon, că nu vă înțeleg.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„nu mai avem comisie ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, să mai alegem un 

membru în comisia de numărare și validare. Colegii noștri sunt toți prezenți în sală? 

Nu... eram în procedură de vot și probabil au ieșit afară. Numai puțin... 

Doamna secretar putem să alegem acum un nou membru în comisia de numărare 

și validare a voturilor. Vă rog nominalizări. Cine face nominalizarea? Domnule 

consilier Dumitru faceți dumneavoastră o nouă nominalizare?” 



28 
 

Domnul consilier Victor Dumitru „da. Grupul parlamentar... grupul PNL-USR 

PLUS îl propune pe domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru pentru comisia de 

numărare.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok. Mulțumesc. Să 

înțeleg că colegii din grupul PSD au plecat de tot? Adică nu vor mai participa deloc la 

ședința de astăzi?” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„nu știu, ce v-au anunțat pe dumneavoastră, că se retrag.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „au spus că părăsesc 

sala. Aș vrea să le comunic și colegilor din online, celor din grupul dumnelor, că cei 

din sală, cei 5 colegi consilieri au părăsit grupul...sala de ședințe ... grupul 

dumneavoastră a părăsit sala de ședințe, asta ca să știți dacă vreți să mai rămâneți online 

până la finalul ședinței este ok, dacă nu să știți ce au făcut dânșii. Haideți să trecem la 

vot atunci. Domnule Cornel Gheoca mergeți la comisie? Mulțumesc. 

Cine este „pentru” nominalizarea Corneliu Dumitru Gheoca? Domnule consilier 

Răduță, domnule consilier Zîrnă sunteți „pentru”? Ok. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu? Domnule consilier Iorga? Domnule consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „mă retrag și eu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok. Cu 12 voturi 

„pentru” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

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

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 9 

neparticipări la vot din partea domnilor consilieri Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, 

Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, domnul consilier Cornel Gheoca face parte 

din comisia de numărare și validare a voturilor. Mulțumesc.” 

 

PROCEDURĂ DE VOTARE 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna secretar 

menționez faptul că s-a terminat procedura de vot și acum comisia de validare și 

numărare a voturilor o să treacă la procedura pe care o au de îndeplinit dumnealor și 

aș vrea să luăm o scurtă pauză cât se purcede la numărătoare. Da, să suspendăm ședința 

pe parcursul numărării voturilor și validării lor. Și ne reîntoarcem după ce comisia ne 

dă ok-ul că totul e în regulă. Mulțumesc.” 

PAUZĂ 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar comisia de 

numărare și validare a terminat procedura și trecem la proiectul nr. 1 de pe ordinea de 

zi cu mențiunea că în sală acum sunt 16 consilieri prezenți, în online au revenit toți 

colegii, practic suntem 21 consilieri prezenți.” 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 
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administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog domnule 

consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: Zîrnă Cristian 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, Ungureanu Daniel 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc, haideți să 

supunem proiectul nr. 1 la vot, cine este „pentru”? Cine se „abține”? Cine este 

„împotrivă”? În sală colegii votați?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „grupul Partidului Social Democrat nu 

participă la această mascaradă care o faceți aici.” 

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

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

George, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, mulțumesc. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „poate nu ați înțeles ce a zis domnul 

consilier Nedelcu.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „să înțeleg că și 

dumneavoastră, cei din online nu votati.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „bineînțeles, că și eu fac parte din grupul 

PSD.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 1 a 

trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 188 

  

  Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog domnule 

consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 

de buletine de vot, rezultatul votului este: domnul Costea Ionel 11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Radu Nițu 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 2 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

În online, doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 2 a 

trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 189 

 

  Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.13 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog domnule 

consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Zîrnă Cristian 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 

0 „nule”, domnul Gongu Emanuel 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 3 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

În online, doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 3 a 

trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 190 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 



31 
 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog domnule 

consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Gheoca Corneliu Dumitru 11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Mocanu Georgian Cristinel 0 voturi „pentru”, 11 

„împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 4 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 4 a 

trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 191 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog domnule 

consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Costea Ionel 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 

0 „nule”, doamna Nedelcu Cristina Mirela 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 

„nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 5 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 5 a 

trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 
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Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 192 

 

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

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog domnule 

consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna viceprimar Dimitriu Ana Maria 11 voturi 

„pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Gongu Emanuel 0 voturi „pentru”, 11 

„împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 6 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 6 a 

trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 193 

 

 

  Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focșani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Drumea Alina Ramona 11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Marius Eusebiu 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 

„nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 7 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 
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Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 7 a 

trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 194 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

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

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna viceprimar Alexandra Tătaru 11 voturi „pentru”, 

0 „împotrivă”, 0 „nule”, Zîrnă Cristian 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, 

domnul Șelaru Aurel 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Nistoroiu 

Alexandru 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 8 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 8 a 

trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 195 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ion Basgan” Focșani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Corneliu Dumitru Gheoca 11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Macovei Liviu George  11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Costea Ionel 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule” 

domnul Iorga Marius Eusebiu 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, doamna 
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Nedelcu Cristina Mirela 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule” și domnul Gongu 

Emanuel 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 9 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 9 a 

trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 196 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Oana-Diana Renea” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Stroie Mirela 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 

0 „nule”, domnul Dumitru Victor  11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Mocanu Georgian Cristinel 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, Șelaru Aurel 

0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 10 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 10 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 197 
 

  Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 
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administrație la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Drumea Alina Ramona 11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Zîrnă Cristian 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, domnul Gheoca Corneliu Dumitru 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, 

doamna Nedelcu Cristina Mirela 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Mocanu Georgian Cristinel 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule” și domnul 

Ungureanu Daniel 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 11 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 11 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 198 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna viceprimar Tătaru Alexandra 11 voturi „pentru”, 

0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Gheoca Corneliu Dumitru 11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Iorga Marius Eusebiu 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 

0 „nule”, domnul Nistoroiu Alexandru 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 12 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 12 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 
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Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca 

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 199 
 

  Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Stroie Mirela 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 

0 „nule”, domnul Zîrnă Cristian 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Ungureanu Daniel 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Șelaru Aurel 0 

voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 13 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 13 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 200 
 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Marcu Silvia Livia 11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, doamna viceprimar Dimitriu Ana Maria 11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Bîrsan Costel 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”,  domnul Radu Nițu 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Iorga 

Marius Eusebiu 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule” doamna Nedelcu Cristina 

0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 14 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 14 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 201 
 

  Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna viceprimar Tătaru Alexandra 11 voturi „pentru”, 

0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Victor Dumitru 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, doamna viceprimar Ana Maria Dimitru 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, domnul Nedelcu Mihai 0 voturi „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Nistoroiu Alexandru „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Mocanu Georgian 

Cristinel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 15 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 15 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 202 
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  Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit un număr de 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 

de buletine de vot, rezultatul votului este: domnul Gheoca Corneliu Dumitru 11 

„pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”,domnul Macovei Liviu George  11 „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu 11 voturi „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Radu Nițu 0 „pentru”, 11 „împotrivă„, 0 „nule”, doamna 

Nedelcu Cristina Mirela 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”,  domnul Nedelcu Mihai 

0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 16 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 16 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 203 
 

  Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național ”Unirea” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Marcu Livia Silvia 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 

0 „nule”, domnul Macovei Liviu George 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Răduță Nicolae 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Nedelcu Mihai 0 

„pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, doamna Nedelcu Cristina Mirela 0 „pentru”, 11 

„împotrivă”, 0 „nule” domnul Iorga Marius Eusebiu 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 

„nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 17 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 
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Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 17 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 204 
 

  Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu 11 „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, doamna Drumea Alina Ramona 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, domnul Costea Ionel 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Ungureanu 

Daniel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Mocanu Georgian Cristinel 0 

„pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Nistoroiu Alexandru 0 „pentru”, 11 

„împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 18 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 18 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 205 

 

  Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul de Artă ”Gheorghe Tăttarescu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 
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de vot, rezultatul votului este: domnul Bîrsan Costel 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, 

domnul Răduță Nicolae 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, doamna Nedelcu Cristina 

Mirela 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Șelaru Aurel 0 „pentru”, 11 

„împotrivă, 0 „nule”, domnul Iorga Marius Eusebiu 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 

„nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 19 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 19 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 206 
 

  Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Drumea Alina Ramona 11 „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”,  domnul Costea Ionel 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, , 

domnul Mocanu Georgian Cristinel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Gongu Emanuel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 20 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 20 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu 
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Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 207 
 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Cosiliul de 

administrație la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Macovei Liviu George 11 „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Gheoca Corneliu Dumitru 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 

0 „nule”, doamna Drumea Alina Ramona 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Radu Nițu 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Nistoroiu Alexandru 0 

„pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Șelaru Aurel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 

0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 21 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 21 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 208 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focșani;Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Bîrsan Costel 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, domnul Zîrnă Cristian 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Nedelcu Mihai 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Ungureanu Daniel 0 

„pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 22 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 22 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 209 
 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Costea Ionel 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, domnul Gheoca Corneliu Dumitru 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, 

domnul Iorga Marius Eusebiu 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Șelaru 

Aurel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 23 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „proiectul nr. 23 a trecut 

cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea 

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

Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian  

și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 210 

 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 
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de vot, rezultatul votului este: domnul Gheoca Corneliu Dumitru 11 „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Costea Ionel 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, doamna Nedelcu Mirela Cristina 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Mocanu Georgian Cristinel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 24 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 24 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 211 
 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Bîrsan Costel 10 „pentru”, 1 „împotrivă”, 0 

„nule”, domnul Gheoca Corneliu Dumitru 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, 

domnul Costea Ionel 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, doamna Nedelcu Cristina 

Mirela 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Radu Nițu 0 „pentru”, 11 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Șelaru Aurel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 25 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 25 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu 
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Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 212 
 

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

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Macovei Liviu George 11 „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Zîrnă Cristian 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, domnul Mocanu Georgian Cristinel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, 

domnul Șelaru Aurel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 26 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 26 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 213 
 

  Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic Auto ”Traian Vuia” Focșani; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna viceprimar Tătaru Alexandra 11 „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Bîrsan Costel 10 voturi „pentru”, 1 „împotrivă”, 0 

„nule”, doamna Nedelcu Cristina Mirela 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul 

Radu Nițu 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 27 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 
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Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 27 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 214 
 

  Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Clubul Sportiv Școlar  Focșani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Macovei Liviu George 11 „pentru”, 0 

„împotrivă”, 0 „nule”, domnul Zîrnă Cristian 11 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 

„nule”, domnul Nedelcu Mihai 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Mocanu 

Georgian Cristinel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 28 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 28 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 215 

 

  Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Postliceală Sanitară ”Hippocrate” Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Marcu Livia Silvia 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 

0 „nule”, doamna viceprimar Dimitriu Ana Maria 11 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule”, 
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domnul Șelaru Aurel 0 „pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Radu Nițu 0 

„pentru”, 11 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 29 cine 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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

 Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 29 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 216 
 

  Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Palatul Copiilor Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: domnul Zîrnă Cristian 10 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 

0 „nule”, domnul Gheoca Corneliu Dumitru 10 „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „nule” 

domnul Gongu Emanuel 0 „pentru”, 10 „împotrivă”, 0 „nule”, domnul Iorga Marius 

Eusebiu 0 „pentru”, 10 „împotrivă”, 0 „nule”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun proiectul la  ...”. 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „la fiecare este câte unul nul.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „voi nu știți nici singuri să vă votați.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dumneavoastră nu 

aveați cuvântul, mai ales că ați spus că nu ...” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „dar mai are cineva cuvântul de la 

PSD, l-ați luat voi pe tot.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ați spus că nu 

participați și aș prefera să nu participați nici la discuții că nu e cazul ...” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „la mascarada asta nu avem cum...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Iordăchescu ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „stați un pic că nu  am 

supus proiectul nr. 30 la vot, haideți să-l supunem. Cine este „pentru” proiectul 30?  
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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, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna  consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 30 

a trecut cu 12 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian  și 9 neparticipări la vot ale doamnei si domnilor consilieri 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind 

hotărârea nr. 217 
 

  Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri 

ai Consiliului de administrație la Societatea PARKING Focșani S.A.; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog domnule Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „în urma verificării s-au constatat 

următoarele: s-au tipărit 16 buletine de vot s-au repartizat un număr de 11 de buletine 

de vot, rezultatul votului este: doamna Iordăchescu Alina Cristina - președinte 3 voturi 

„pentru”, 0 „împotrivă”, 8 „nule”, doamna Buică Diana Sorinela - membru 3 „pentru”, 

0 „împotrivă”, 8 „nule” doamna Calotă Geta - membru 3 „pentru”, 0 „împotrivă”, 8 

„nule”,  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

nr. 31. Doamna secretar puteți să ne ajutați? Proiectul nu poate fi supus la vot? 

Supun la vot proiectul nr. 31, cine este „pentru”? Cine se abține?” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri Mocanu Georgian Cristinel, 

Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „abținere” 

următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „grupul PSD este „pentru”, ca să se știe.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Livia Stroie „abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru? Domnule consilier Iorga? Domnule consilier Ungureanu? 

Cu 12 voturi „abținere” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan 

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

Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 
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Alexandra, Zîrnă Cristian, cu 6 voturi „pentru” a domnilor si doamnelor consilieri 

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

Alexandru, Radu Nițu  și  3 neparticipări la vot ale domnilor consilieri Iorga Marius 

Eusebiu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, proiectul nu a fost aprobat.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „pe mine nu m-ați pus la socoteală, 

nu?” 

... 

Domnul consilier Costel Bîrsan „ești un mare nesimțit, ai înțeles da?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „numai puțin, vă rog 

frumos, dragi colegi vă rog puțină atenție că vorbește un coleg din online și nu știu ce 

spune.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „nici măcar nu m-ați auzit.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „v-am întrebat cum 

votați domnule consilier Iorga și nu ați răspuns atunci. Puteți să spuneți acum, vă rog. 

Vă rog frumos să faceți liniște.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „mă auziți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, vă rog.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „doamna președintă mai sunteți președintă?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „v-am întrebat cum 

votați, deja am trecut la proiectul 32 domnule consilier vă rog să fiți atent atunci când 

sunteți strigat.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „eu sunt atent, dar dumneavoastră vorbiți 

permanent...” 

 

  Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind revocarea 

HCL nr. 36/24.02.2021 privind stabilirea destinației birourilor situate în clădirea 

Primăriei Municipiului Focșani din Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, 

camerele nr. 107, nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru organizarea cabinetelor 

viceprimarilor Municipiului Focșani în mandatul 2020-2024; Inițiator, Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții, vă 

rog. 

Eu aș vrea să fac referire la acest proiect la faptul că există un dosar pe rolul 

instanței nr. 882/91/2021 cu termen în 16 noiembrie și după acest termen cu mare drag 

o să-l și votăm, consider că asta ar fi trebuit să știe inițiatorul proiectului, care este 

domnul Primar ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi 

permiteți, este o adresă venită din partea Instituției Prefectului destul de tardivă aș 

spune eu, având în vedere faptul că a făcut-o la limită. Legea spune, Codul 

Administrativ spune foarte clar că exercitarea tutelei administrative, adică pe înțelesul 

tuturor, opinia asupra hotărârii dacă este legală sau nelegală trebuie exprimată în 

maxim 6 luni de zile de către Prefect. Prefectul și-a exprimat această opinie pe data de 

31 august, aproape la limită spun pentru că deja dacă stăm să calculăm...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „este perfect legal..” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „... 24 

februarie cu 6 luni înseamnă 24 august, da? Noi a trebuit să punem în aplicare...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „foarte bine...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă nu 

punem în aplicare...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „făceți-vă treaba...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă, 

dumneavoastră Consiliul Local nu puneți în aplicare Dispoziția Prefectului privind 

revocarea acestei hotărâri având în vedere faptul că este nelegală, dumnealor vor ataca 

în instanță această hotărâre...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „aceasta este pe rolul 

instanței...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este un 

moft al dumneavoastră care s-a dovedit a fi nelegal.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar știți că trebuie 

să respectați niște Hotărâri de Consiliu Local și niște hotărâri judecătorești între 

timp...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se vede 

foarte clar, că a fost nelegală și nu ar fi trebuit să o respect.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar domnule Primar 

...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu 

așadar,... așadar la dumneavoastră acasă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...lăsați Consiliul Local 

să-și facă treaba, noi votăm, nu dumneavoastră...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu stabiliți 

dumneavoastră dacă se supune sau nu se supune la vot.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar supun la vot 

acest proiect, cine este „pentru”? Cine se abține?  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri Mocanu Georgian Cristinel, 

Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „abținere” 

următorii consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu George, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Doamna consilier Stroie? 

Doamna consilier Mirela Stroie „abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Ungureanu. Domnule consilier Macovei ? Menționez că domnul Macovei nu se mai 

află în sală este în online acum.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar cu 12 voturi 

„abținere” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

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

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, cu 9 voturi 

„pentru”...” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna Secretar general al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„nu aveți 12 „abțineri”... a intrat domnul Macovei online.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da a intrat și chiar a 

spus „abținere”. Cu 12 voturi abținere din partea doamnelor și domnilor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, cu 9 voturi „pentru” a domnilor si doamnelor consilieri 

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

Alexandru, Radu Nițu, Iorga Marius Eusebiu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, 

proiectul nu a fost aprobat.” 

 

  Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind abrogarea 

și modificarea unor prevederi din HCL nr. 57/31.03.2021 privind aprobarea dării 

în administrare pe o perioadă de 1(un) an către Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al 

Municipiului Focșani, în vederea exploatării și întreținerii acestora; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții? 

Am eu de făcut o remarcă, un amendament de fapt, la proiectul de hotărâre pe 

care îl avem pe ordinea de zi propun ca articolul nr. 3 să fie eliminat din acest proiect 

de hotărâre și vor rămâne articolele 1, 2 și 4 valabile. Articolul 3 este ceea ce prevede 

perioada de la un an la 5 ani. Cine este „pentru” acest amendament?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi 

dați voie?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „îmi dați voie să votez 

amendamentul?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu,        

dați-mi voie să comentez la amendamentul dumneavoastră. Ați dorit..., am discutat că 

vom trece activitatea de gestiune a locurilor de parcare de la SC Parking la Direcția de 

Dezvoltare, tocmai de aceea am propus această mărire, majorarea perioadei de dare în 

administrare a domeniului public pentru a avea premizele și posibilitatea de a demara 

procedurile legale, pașii legali pe care i-am discutat împreună că trebuie să-i parcurgem 

pentru a trece administrarea parcărilor la Direcția de Dezvoltare. Când vom avea 

predictibilitate la Direcția de Dezvoltare atunci voi iniția următoarele proiecte de 

trecerea locurilor de parcare de la Parking la Direcția de Dezvoltare, până atunci nu 
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putem face acest lucru. Tocmai de aceea am trecut acest aspect, să mărim de la un an 

la 5 ani, poate nu la 5 ani vreți, dar măcar la 3 ani, să putem și noi să demarăm celelalte 

proiecte, ori Direcția de Dezvoltare are în administrare până la sfârșitul lunii martie 

2022. Nu putem demara nici o procedură pentru că trebuie să demarăm proceduri de 

achiziție, proceduri de ..., angajări la Direcția de Dezvoltare să modificăm 

organigrama. Nu putem face nimic din aceste lucruri atâta timp cât avem doar 1 an de 

zile. Când vom avea mai mulți ani, vom putea demara aceste proceduri...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar la 

proiectul anterior, ați adus vorba despre Instituția Prefectului și o să vă spun aici că 

avizul de legalitate pe care l-a dat Prefectura Vrancea, da, Instituția Prefectului Vrancea 

nu a precizat nimic despre acest termen, ci din contră dacă ar fi nelegal ... dacă îmi dați 

voie..., este perfect legal, așa a fost apreciat, așadar domnule Primar ceea ce trebuia 

dumneavoastră să puneți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamnă 

sunteți în eroare, eu v-am spus, dumneavoastră înțelegeți ce vreți...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dați-mi voie să 

vorbesc, ceea ce ați spus dumneavoastră...” 

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

profitat de ocazia de a avea un proiect referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu 

Local 57/31.03.2021, pe lânga faptul că punem în aplicare decizia de nelegalitate, 

avizul de nelegalitate a Instituției Prefectului referitor la articolul 3...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „exact nu se referă la 

termen domnule Primar.” 

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

propus și modificarea articolului 3, un alt articol separat prin care modificăm și 

prelungim...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „asta vă doriți 

dumneavoastră, Prefectura nu a spus...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu are nici 

o legătură Prefectura cu termenul, termenul a spus că este la latitudinea Consiliului 

Local și eu tocmai asta spun.” 

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

bine...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „păi în cazul 

acesta înseamnă că nu veți fi de acord cu trecerea administrării locurilor de parcare la 

Directia de Dezvoltare...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar de un 

an de zile trebuia să vă îngrijiți de acest lucru.” 

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

cum, este ilegal, nu am cum...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „de un an de zile trebuia 

să mutați...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...nu pot să 

angajez oameni și ulterior să-i dau afară în luna martie 2022...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar 

încetați vă rog frumos...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „domnule Primar în afară de declarații 

favorabile, fără a fi materializate în nici un pas în nici un demers, nu ați făcut nici un 

pas în sensul acesta...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „v-am arătat 

...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „care este cadrul legal care vă împiedică...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă rog 

frumos să nu ridicați tonul la mine, că nu sunt la dispoziția dumneavoastră să vă dau 

explicațiile așa...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „trebuie să dați explicații Consiliului Local, 

nu-mi dați mie.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „țipați la 

Președintele României și la Premierul României, nu la mine.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dragi colegi haideți să 

supunem la vot amendamentul. Cine este „pentru” amendamentul pe care l-am propus? 

Cine se „abține”?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „care este amendamentul?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „tocmai ce am spus. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

.... 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „era vorba de 

amendamentul pe care l-am făcut.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „și ce ați spus în amendamentul acesta, că 

ce?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „articolul 3 din 

prezentul proiect de hotărâre este abrogat.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „dar nu puteți să-l gândiți altfel?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog gândiți-l 

dumneavoastră în așa fel încât data viitoare. Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Împotrivă”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru? Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Împotrivă”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar amendamentul 

...” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Împotrivă” votez”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, mulțumesc, așadar 

amendamentul a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” ale doamnelor și domnilor 

consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu, Macovei Liviu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, 

Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 9 voturi „împotrivă” ale doamnelor și domnilor 

consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Iorga Marius Eusebiu, Șelaru Aurel, Ungureanu 

Daniel. Supun la vot proiectul nr. 33...” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „pe mine nu m-ați întrebat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „cine este „pentru” 

proiectul nr. 33? 

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

În online Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru? Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Macovei?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar proiectul nr. 33 

a fost aprobat cu 21 voturi „pentru.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „doamna președintă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, vă rog. Nu știu cu 

cine vorbesc.” 

Doamna Secretar General al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„domnul Ungureanu, nu l-ați întrebat.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „are semnalul foarte 

slab, nu se aude, presupun că a votat „pentru”? 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „nu m-ați întrebat nici la 32, nici la 33.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „la 32 nu mai am cum 

să mă mai întorc, nici la 33...” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, mulțumesc frumos, 

deci proiectul 33 cu 21 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea 

nr. 218 

  

  Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Focșani, pe 

principalele domenii de activitate; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog dacă sunt 

discuții?” 

Domnul consilier Radu Nițu „da, sunt discuții pentru că avem aici adresa de la 

Prefectură și eu spun că este tardivă, dar niciodată nu este prea târziu. Noi propunem 

pentru că trebuie să avem 6 consilieri în fiecare comisie, îi reiau pe toți 6 ca să se 

cunoască foarte bine. La comisia de urbanism și agricultură Gongu Emanuel, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu și Șelaru Aurel. 

La comisia de buget și administrație publică Iorga Marius Eusebiu, Nedelcu Mihai, 

Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Nedelcu Cristina și Mocanu Georgian. Și la comisia 

drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian Cristinel, Nedelcu Cristina Mirela, Șelaru Aurel, Radu Nițu, Nistoroiu 

Alexandru. Bănuiesc că țineți cot de adresa de la Prefectură ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier Nițu 

haideți să trecem la procedura de vot. 

Supun proiectul nr. 34 la vot...” 

Doamna Secretar General al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 
„doamna președinte trebuiesc propuneri. Așa cum este structurat proiectul trebuie 

propuneri.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „noi grupul consilierilor 

PNL - USR PLUS nu avem propuneri acum pentru că acest proiect de hotărâre... ați 

primit aviz de nelegalitate de la Prefectură pe ... nu pe... ascultați-mă până la capăt. Nu 

ați revenit în acest proiect de hotărâre la prima hotărâre de Consiliu Local în care, dacă 

vă aduceți aminte anul trecut când a fost votată paritatea era cu totul alta. Da? Deci nu 

ați primit aviz de nelegalitate pe acest lucru, așadar noi nu avem nici o propunere și 

consider  că trebuie să supunem la vot. Da ... domnule Primar spuneți.” 

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

este articolul 5, dacă nu înțelegeți românește și nu știți să citiți ....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „noi înțelegem mai bine 

decât dumneavoastră...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am propus 

abrogarea Hotărârii 272/2020 prin care se constituiau comisiile...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu domnule Primar nu 

despre aceea este vorba...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ba da 

despre aceasta este vorba...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „la aia vă gândiți 

dumneavoastră, este problema dumneavoastră. Haideți să supunem la vot, da?” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Hotărârea 

272 prin care s-au constituit comisiile și se propune acum o nouă formulă a comisiilor 

de specialitate din cadrul...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar mai 

există o Hotărâre de Consiliu Local și vă reîmprospătez memoria numărul 59. Când o 

să vă gândiți la aceea dacă nu o să ne gândim noi înaintea dumneavoastră atunci 

discutăm. 

Haideți să supunem proiectul la vot. Da, vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Radu Nițu „stați un pic, haideți nu vă grăbiți așa...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „erați nerăbdator să 

terminăm ședința mai devreme, haideți mai repede.” 

Domnul consilier Radu Nițu „încălcați legea...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu încalc nici o lege 

...”  

Domnul consilier Radu Nițu „noi vă mai atragem atenția...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamnă 

Hotărârea 59 este o modificare a Hotărârii 272/2020, iar la articolul 5 spune, se abrogă 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 272/2020 cu modificările și 

completările ulterioare. Ori în modificările și completările ulterioare este inclusă și 

Hotărârea 59 din 2021, care este nelegală...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar nu 

este nelegală... deci haideți domnule Primar...” 

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

...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „... Hotărârea 

Consiliului Local 59 nu are nici un aviz de nelegalitate la Instituția Prefectului Vrancea, 

vă readuc aminte, vă rog să vă urmăriți agenda...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamnă 

spune clar, din analiza Hotărârii 59...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă îmi dați voie, o să 

trec la procedura de vot. Așadar la proiectul nr. 34 cine este „pentru”? 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „îmi dați 

voie să vorbesc? Să explic măcar cetățenilor să înțeleagă, că oricum dumneavoastră nu 

înțelegeți...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „cetățenii au înțeles că 

luați doar preferențial ce vă convine din toate adresele pe care le primiți de  la 

Prefectura Vrancea.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „noi am 

primit cu chiu cu vai, după ce am făcut sesizări penale peste tot pentru că domnul 

Prefect al PNL refuza orice control de legalitate...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „faceți politică acum? 

Vă lăsăm să faceți politică la diverse puteți să o faceți...” 

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

vă spun realitatea, să cunoască și cetățenii...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „deci domnule 

Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...după ce 

s-a catadicsit domnul Prefect să facă controlul de legalitate pe care este obligat prin 

lege să-l exercite și a spus foarte clar într-una din adrese la care se referă la Hotărârea 

de Consiliu Local nr. 59/2021 care modifică Hotărârea 272/2020 și spune în felul 

următor: din analiza Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2021 rezultă fără echivoc că 

prin articolul 3 din acest act administrativ sunt încălcate dispozițiile legale în materie, 

astfel că reglementarea dată de aceasta este nelegală...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „bine domnule Primar, 

foarte bine, am înțeles...” 

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

venim acum, abrogăm...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „veniți dumneavoastră, 

nu noi...” 

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

ați modificat-o nelegal...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dumneavoastră, nu 

noi.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„dumneavoastră ați modificat-o când ați stabilit componența comisiilor de la 11 la 

13...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dumneavoastră ați 

venit cu acest proiect, nu noi, la asta făceam referire.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „poftim?...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „... și poate ne lăsați să 

continuăm procedura de vot...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ca să 

înțelegeți și dumneavoastră administrație, că  nu înțelegeți administrație...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „... nici măcar la 

jumătatea mapei nu am ajuns domnule Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „din cauza 

dumneavoastră, nu din cauza mea...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „declarațiile politice 

lăsați-le la diverse vă rog...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu, eu vă 

spun că aici vorbim de administrație, vorbim de aplicarea legii și ceea ce a spus 

Prefectul noi am aplicat...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „aplicați dumneavoastră 

preferențial, acolo unde vă este bine.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu este 

preferențial, am propus abrogarea acelei hotărâri și să facem o nouă hotărâre cu o nouă 

componență a comisiilor...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „bine domnule Primar. 

Domnule consilier Nedelcu vă rog.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu „deci dacă dumneavoastră nu ați primit hartia 

asta de la Prefectură...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu este o hârtie, este 

un document.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „un document. Mă bucur că spuneți că este 

un document. Uitați ce spune domnul Prefect aici: luând în considerare motivele 

expuse, având în vedere că nu sunt respectate dispozițiile legale referitoare la 

asigurarea ponderii de reprezentare, veți dispune reanalizarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 59/2021 în vederea respectării procedurii specifice privind stabilirea 

numărului consilierilor locali în comisiile de specialitate organizate la nivelul 

Consiliului Local al municipiului Focșani. Vă atrag atenția că dumneavoastră trebuie 

să respectați legea și vă atrag atenția că ... 

.... 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „lăsați cu sancțiunile nu ne interesează 

aspectul acesta ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „haideți domnule 

consilier...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „grupul PNL trebuie să aibă 6 consilieri... 

grupul PSD...” 

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

dumneavoastră...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...conform aritmeticii tot 6 pentru că au 

54...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier vă 

readuc aminte ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...au 5,7, este domnule Victor? Ne-am mai 

contrazis odată pe aritmetică și fac tot 6...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier, 

domnule consilier mă ascultați vă rog...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „îmi pare rău că la dumneavoastră fac numai 

unu,....așa trebuie ... așa este legal...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier vă 

atrag atenția că Hotărârea 272 din 2020 este perfect legală, are avizul de legalitate...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „și atunci ce este cu asta?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „este la altă hotărâre, 

vedeți că nu știți la ce vă referiți.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „așa și?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așa...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamna 

președintă ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „deci Prefectul a spus prostii...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „o clipă, 

haideți dați-mi voie, adică...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vă rog să vă calmați, 

că nu...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...un act 

normativ care este modificat printr-un act normativ nelegal înseamnă că rămâne legal 

în mintea dumneavoastră.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar 

răspundeți-mi la o întrebare, Hotărârea 272 are avizul de legalitate a Prefecturii 

Vrancea?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aveți în 

spate...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „puteți răspunde prin da 

sau nu.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în mapa...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „m-ați auzit ce am 

întrebat?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă răspund 

imediat..” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă nu ați auzit și 

răspundeți oricum trecem la procedura de vot, pierdem vremea...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă răspund 

imediat. În adresa Instituției Prefectului, Prefectul spune în felul următor: Hotărârea 

59 din 09 mai 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 272 din 2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului 

Focșani pe principalele domenii de activitate pentru mandatul 2020-2024 cu 

modificările ulterioare este nelegală pentru următoarele considerente... cu alte cuvinte 

dacă s-a modificat....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vorbim de Hotărârea 

de anul trecut, nu ați înțeles ce discutăm acum?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „domnule 

hotărârea de anul trecut a fost legală...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu ați înțeles?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „la început, 

până ați modificat-o...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc frumos, 

deci este legală...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...până ați 

modificat-o prin Hotărârea 59...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „bine domnule Primar, 

deci avem dreptate...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu. Vă dau 

dreptate parțial...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar ...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „până ați 

modificat-o la inițiativa dumneavoastră prin Hotărârea 59, Hotărârea 272 a fost 

legală...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „și este legală în 

continuare...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ulterior a 

devenit nelegală prin modificările aduse prin Hotărârea 59....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „avizul de  legalitate...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...n-o să 

înțelegeți... îmi pare rău...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „avizul de legalitate la 

Hotărârea 272 nu-l are de nelegalitate cum spuneți dumneavoastră, are aviz de 

legalitate domnule Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „doamnă 

modificările sunt nelegale...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...se pare că nu știți...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„modificările sunt nelegale și automat hotărârea inițială devine nelegală, ce e greu să 

înțelegeți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu aceea a fost 

contestată domnule Primar. Așadar... vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă trebuie 

lecție de administrație cred că 20 de ani de acum încolo...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „două secunde...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mai învățați 

dumneavoastră între timp că ați fost subprefect.” 

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

înțelegeți nimic...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „douăzeci de secunde. Vreau să citesc și eu 

ceea ce a citit domnul Primar. Cu părere de rău domnule Primar ai sărit un cuvânt, 

spune așa: Hotărârea 59/09.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 272/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local este 

parțial nelegală...” 

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

spus și eu...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „nu... dumnevoastră ați spus că este nelegală, 

este parțial nelegală...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „noi am 

propus abrogarea Hotărârii 272 pentru că ea prin modificările aduse prin Hotărârea 59 

a devenit nelegală și automat abrogăm 272 și constituim noi comisii în baza unei 

hotărâri noi, dacă vreți, dacă nu facem un amendament să spunem...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „lăsați domnule Primar 

că venim noi cu proiect de hotărâre, nu vă străduiți, stați liniștit.  

Haideți să supunem la vot proiectul nr. 34...” 

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

eu vă spun altceva...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă îmi dați voie 

conduc ședința...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...vă atrag 

atenția...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „haideți să trecem mai 

departe...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...vă atrag 

atenția...că Prefectul după această Hotărâre, dacă nu o aprobați, va ataca în instanță și 

va suspenda si 272 și 59... da?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „lăsați-l să-și facă treaba 

pe domnul Prefect, nu e treaba dumneavoastră...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „știți 

dumneavoastră să-i dictați de la partid, ce are de făcut, nu? Mă bucur...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar dragi colegi 

haideți să trecem la vot proiectul nr. 34, cine este „pentru”?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în primul 

rând trebuie să faceți propuneri.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „cine se „abține”?” 

Domnul consilier Radu Nițu „stați un pic doamnă, că încălcați...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „în online? Doamna 

consilier Stroie?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „un 

alt...grupul PNL-USR. Un alt abuz de putere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna consilier 

Stroie? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „s-a făcut un amendament, trebuie să votăm 

întâi amendamentul nu?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu există 

amendamente pentru doamna președinte de ședință ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier vă 

rog frumos. Doamna consilier Stroie?” 

Domnul consilier Radu Nițu „supuneți amendamentul făcut de mine doamnă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „care amendament 

domnule Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu „cu mărirea numărului de...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cu 

nominalizarea consilierilor PSD.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „mărirea n-o mai puteți 

face domnule Nițu, oricât ați dori. 

Haideți să supunem amendamentul domnului consilier Nițu la vot, cine este 

„pentru” amendament?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este ilegală 

revenirea la vot doamna președinte. Ați făcut o ilegalitate, un abuz de putere, o să 

răspundeți în fața legii...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule Primar...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă asigur 

că eu vă fac plângere penală pentru abuzul pe care l-ați făcut adineaori...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dumneavoastră deja 

răspundeți în fața legii și a organelor de cercetare, așadar nu mă amenințați că nu 

rezolvați nimic. 

Da, deci colegii au votat „pentru” acest proiect. Grupul consilierilor PNL-USR 

PLUS și doamna consilier Stroie în online au votat „abținere”, domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă atrag 

atenția doamnelor și domnilor consilieri dacă ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „eram în procedură de 

vot domnule Primar...” 

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

Prefectului atacă în instanță, veți rămâne fără indemnizație și nu va mai putea funcționa 

Consiliul Local...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...dați-mi 

voie să vă expun pericolul la care vă expuneți...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru?” 

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

nu mai putea funcționa Consiliul Local, atunci...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „...va fi un 

blocaj administrativ. Este problema dumneavoastră.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Ungureanu? 

Deci cu 12 „abțineri” , 5 voturi „pentru” și ... 

Domnule consilier Macovei?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu „scuzați-mă, mă auziți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, vă auzim acum 

domnule Ungureanu. Cum votați?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”, am spus.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnul consilier 

Macovei nu mai este online, doamna secretar vă rog să consemnați. Domnul consilier 

Macovei?” 

Doamna Secretar General al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiță 

„da, a votat „pentru”.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „a votat „pentru”? ok. 

11 voturi „abținere” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel , Costea 

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

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 10 „pentru” 

ale doamnelor și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și Macovei Liviu George, proiectul nu a fost aprobat. 
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  Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind revocarea 

HCL nr. 106/2021 privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

nr. 414/28.12.2020 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; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții, vă 

rog? Dacă nu, supun la vot cine este „pentru”? Cine se abține? 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „abținere” următorii 

consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian. 

 În online, doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”, mă auziți?” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „e noaptea 

minții, ce se întâmplă. Încălcați și dispozițiile...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”, am zis.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

 Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și această 

hotărâre, proiect de hotărâre .... aviz de legalitate de la Instituția Prefectului...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „m-ați auzit?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar cu 11 voturi 

„abținere” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță 

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

domnilor și doamnelor consilieri Gongu Emanuel, Marius Eusebiu Iorga, Mocanu 

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

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

 

  Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

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



63 
 

privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pormire 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 Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții? 

Dacă nu, supun la vot proiectul, cine este „pentru”? Cine se abține”? 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „abținere” următorii 

consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian. 

În online, doamna consilier Stroie?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nici asta... nu votați?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu? Faceți puțină liniște dragi colegi.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „o să mai aveți curajul să ieșiți în Piață?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „am răspuns „pentru”, nu se aude?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu se aude. Proiectul 

nr. 36 nu a fost aprobat cu 11 voturi „abținere” ale doamnelor și domnilor consilieri 

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

Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian și 9 voturi „pentru” ale domnilor și doamnelor consilieri Gongu Emanuel, 

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

Alexandru, Radu Nițu, Aurel Șelaru și Daniel Ungureanu. 

 

  Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării alegerilor și a regulamentului de organizare și desfășurare ale 

acestora în vederea constituirii Consiliului local al tinerilor din municipiul 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții? 

Dacă nu, supun la vot, cine este „pentru”? Cine se abține”? 

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 
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Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

În online, doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „cu 20 de voturi 

„pentru” proiectul nr. 37 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 219 

 

  Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială 

Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții? Da, 

vă rog.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „mulțumesc doamna președinte, am 

de făcut un amendament la acest proiect 38, regulament de organizare și funcționare al 

Direcției de Asistență Socială Focșani, la articolul 23 propun să aibă următorul 

conținut: alin. 1, în aplicarea prevederilor legale privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, compatimentul asistență persoane vârstnice are următoarele atribuții:  

a) identifică și întocmește evidența persoanelor vârstnice aflate în nevoie; 

b) consiliază și informează asupra informațiilor de risc social, precum și asupra 

drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în fața necesităților vieții 

cotidiene; 

c)evaluează situația persoanelor identificate pe baza grilei naționale de evaluare 

a nevoilor persoanelor vârstnice care necesită asistență socială și stabilesște planul de 

servicii sociale, în vederea menținerii autonomiei persoanei vârstnice și prevenirii 

agravării situației de dependență; 

d) stabilește măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor 

de criză; 

e) dezvoltă programe în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale care pot fi 

persoane fizice sau juridice, publice ori private cu caracter comunitar în vederea 

sprijinirii vârstnicilor aflați în situații de risc pentru prevenirea instituționalizării și 

redarea încrederii în forțele proprii. 
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Prin intermediul acestor programe compartimentul în colaborare cu furnizorii 

acreditați de servicii specializate furnizează servicii conform nevoilor individuale, 

după cum urmează:  

- servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, 

igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în 

interior, comunicare. 

- servicii de suport: ajutor  pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia la 

domiciliu, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în 

mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități 

de administrare și gestionare, activități de petrecerea timpului liber. 

- servicii de reabilitare și  adaptarea ambientului, mici amenajări, reparații și 

alte asemenea. 

- servicii de îngrijire social medicale de natura serviciilor conexe 

interdisciplinare, servicii de recuperare și reabilitare, kinetoterapie, 

fizioterapie, terapie ocupațională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, 

podologie și altele asemenea. 

  f) întocmește anchetele sociale privind stabilirea sau respingerea dreptului de 

internare în căminul pentru persoane vârstnice împreună cu asistentul social din cadrul 

căminului. 

 g) asigură consilierea și informarea solicitanților asupra drepturilor și 

obligațiilor acestora asupra serviciilor și prestațiilor disponibile pe plan local. 

 h) arhivează anual documentele proprii potrivit prevederilor legale. 

Aliniatul 2, pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la alin. 1, 

Direcția de Asistență Socială poate încheia protocoale, colaborări, dezvolta programe 

cu asociații de persoane vîrstnice constituite potrivit legii cu sediul pe raza 

municipiului Focșani, alocând în acest sens resursele necesare desfășurării unor astfel 

de colaborări, spațiu, logistică, materiale de informare, resurse umane. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, mulțumim, așadar 

supunem la vot amendamentul doamnei viceprimar Tătaru, cine este „pentru”? Cine se 

„abține” în sală? 

 În online doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Abținere”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Împotrivă”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Împotrivă”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu? 

Așadar cu 11 voturi „pentru” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, 
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Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 6 

„abțineri” a doamnei și domnilor consilieri Gongu Emanuel, Nedelcu Mihai, Nedelcu 

Mirela, Nistoroiu Alexandru, Mocanu Georgian Cristinel și Radu Nițu, 2 voturi 

„împotrivă” a domnilor consilieri Marius Eusebiu Iorga și Aurel Șelaru și o 

neparticipare la vot a domnului consilier Daniel Ungureanu, amendamentul a fost 

aprobat. 

Supun proiectul în integralitate la vot, cine este „pentru”? 

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

In online doamna consilier Stroie? Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru? 

Domnule consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnul consilier 

Macovei nu mai este în online.” 

Doamna Secretar General al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„nu, nu mai este, a votat și domnul Șelaru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da am observat, așadar 

cu 20 voturi „pentru” proiectul 38 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 220 

 

  Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții vă 

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

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu? 

Domnule consilier Șelaru? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru” și eu, nu știu dacă ați auzit.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da  așadar cu 20 voturi 

„pentru” proiectul 39 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 221 

 

  Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 108/2020 privind aprobarea la 

nivelul Municipiului Focșani a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite 

părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu 

handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepția celor cu 

handicap vizual grav;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții vă 

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

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru? 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da  așadar cu 20 voturi 

„pentru” proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 222 

 

  Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

procedurii și a criteriilor pentru concursul organizat în vederea numirii 
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directorului gradul II la Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții vă 

rog? Da domnule consilier Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „sărut mâna. Aș dori să fac și eu un 

amendament aici și anume la articolul 1, condiții generale, aș dori să introduc un nou 

aliniat și anume: contractul de muncă să fie pe o perioadă determinată, mai exact pe 2 

ani de zile.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok, mai sunt și alte 

discuții? Dacă nu, supun la vot amendamentul... da vă rog domnule consilier Mocanu.” 

Doamna Secretar General al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„...conform Codului Administrativ nu pot fi pe durată determinată, este contract pe 

durată nedeterminată, participă la un concurs.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „și nu-l putem modifica? Nu găsim o 

soluție?” 

Doamna Secretar General al municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„în Codul Administrativ, nu.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „citiți articolul din Codul Administrativ care 

specifică lucru acesta, vă rog frumos. 

.... vezi că nu ești pe subiect, vorbești mult și fără rost.” 

Doamna Alina Iordăchescu „postul este înființat pe perioadă nedeterminată în 

organigramă... el nu poate ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „îl modificați... 

modificați...” 

Doamna Alina Iordăchescu „este ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „este un contract de 

muncă, contractul de muncă poate fi pe perioadă determinată sau nedeterminată.” 

Doamna Alina Iordăchescu „deci un post de director, vorbim despre un 

director, nu o funcție contractuală, da.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „și directorul poate fi la 

fel. Nu e pe vecie nimeni, toată lumea este de înlocuit. Așadar supun la vot 

amendamentul domnului consilier Zîrnă, vă rog...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „nu mai supuneți la vot tot felul de inepții.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este 

nelegal...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă îmi dați voie, vă 

rog, fără să țipați că nu sunteți pe stadion...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ca să fiu 

auzit...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier ... 

domnule Primar ca să fiți auzit înscrieți-vă la cuvânt și după aceea... avem pe doamna 

secretar care va răspunde de legalitatea Hotărârii de Consiliul Local, așa că nu ne facem 

grijă. 

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

pe stadion la Romexpo...” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...stați liniștit 

dumneavoastră... supun la vot amendamentul domnului consilier Zîrnă...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „doamna președintă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da vă rog domnule 

consilier .” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „am o rugăminte la dumneavoastră, haideți 

să nu ne mai facem de râs, nu ne mai faceți de  râs. Pe cuvântul meu, dacă vă spune 

clar că nu este legal... de ce insistați?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot ... doamna 

secretar al UAT Focșani este cea în măsură care să dea aviz de legalitate sau 

nelegalitate...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „care v-a și spus că nu este legal...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „o să dea aviz de 

legalitate, da? Pentru Hotărărârea de Consiliul Local, stați liniștit.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă „doamna viceprimar îmi retrag 

amendamentul.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ok. Atunci supunem la 

vot proiectul. Cine este „pentru” acest proiect? Haideți, votați dragi colegi? Cine este 

„pentru”?  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „abținere” următorii 

consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu? 

Domnule consilier Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „doamna președintă vă rog să repetați ce s-a 

discutat pentru că ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „votăm proiectul 41 

domnule consilier.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „și spuneți-mi dacă a rămas acel amendament 

sau nu?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „sunteți atent la 

procedura din sala de ședințe sau nu?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „sunt atent, dar dumneavoastră....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru” și-l felicit pe domnul 

colegul Zîrnă, singura decizie sănătoasă pe care a luat-o de când este consilier.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru vă exprimați votul? Domnule consilier Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru” mă auziți acum?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „am zis „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „da, da, este ok.  Așadar 

cu 11 voturi „abținere” ale doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea 

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

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 9 voturi 

„pentru” ale domnilor și doamnelor consilieri Gongu Emanuel, Marius Eusebiu Iorga, 

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

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

 

  Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi:proiect de hotărâre pentru modificarea 

HCL nr. 6/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare strada Revoluției, 

strada Aleea Sudului, str. Cpt. Crețu Florin și strada Aleea Parc” din Municipiul 

Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții vă 

rog? Da vă rog doamna viceprimar.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „mulțumesc doamna președinte aș 

dori să-l întreb pe domnul Primar și domnul Bratu cum a fost penalizat... să ne spună 

cum a fost penalizat constructorul care a lăsat baltă municipalitatea și a făcut acel 

proiect... a executat acel proiect pentru străzile Aleea Sudului, Căpitan Crețu Florin, 

Aleea Parc, strada Revoluției așa cum le-a făcut? Și bineînțeles ca o completare salut 

inițiativa dumneavoastră de a solicita restul de bani de la Ministerul Dezvoltării.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „s-a aplicat 

procedura legală, s-a întocmit certificat constatator negativ, a fost încărcată în SICAP, 

s-a calculat penalități de întârziere și s-au imputat penalități de întârziere pentru 

neducerea la îndeplinire a contractului...” 

Domnul Bogdan Bratu „în cuantum de 700 și ceva de mii de lei.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „700 și ceva 

de mii s-au imputat...” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „penalități încasate sau nu?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „penalități 

sunt încasate din contravaloarea lucrărilor pe care trebuia să le încaseze, din totalul 

sumei de aproape 1 milion s-au reținut 700 de mii penalități.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „felicitări erau dacă 

aceste străzi erau aduse la bun sfârșit în termenul legal.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă 

aveam o legislație pe achiziții publice care să ne permită să nu mai vină ageamii, 

declară una la achiziții și fac alta în execuție doamna viceprimar.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă reușeați să 

monitorizați îndeaproape aceste investiții cu siguranță vedeați nu după 3 ani chestia 

asta...” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am 

monitorizat îndeaproape, am fost și pe șantier... cât lucra dumnealui, dar n-a lucrat că 

nu a avut muncitori pe care i-a declarat și utilajele pe care le-a declarat...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „nu după 3 ani. Ca să 

mai stea cetățenii de pe aceste străzi încă 3 ani până...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „iar plângeți de mila cetățenilor și nu le votați 

nici un proiect? Haideți să fim serioși...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă nu 

mă gândeam la cetățenii care locuiesc în acel cartier nu inițiam acest proiect și nu 

solicitam acești bani. N-am făcut-o cu intenția de a-mi bate joc de cetățeni, ci 

dimpotrivă să-i ajut să aibă ....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „anul trecut erați prin 

zonă, în camapanie electorală și le promiteați că până la alegeri va fi gata, vor fi gata 

aceste străzi, lucru care nu s-a întâmplat.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „și eu am 

promis cetățenilor că am două viceprimărițe cum trebuie, dar una dintre ele nu este, nu 

am ales-o eu, a ales-o cetățenii, îmi pare rău. Asta e viața.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „supun la vot proiectul 

42, cine este „pentru”?  

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

În online? 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „așadar cu 20 voturi 

„pentru” proiectul 42 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 223 

 

  Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 466 din 26 octombrie 2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin programul Național de Dezvoltare Locală 
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2017-2020 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada 

Revoluției, Aleea Sudului, strada Cpt. Crețu Florin și Aleea Parc” din Municipiul 

Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții vă 

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

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am 

rugămintea șa dumneavoastră să citiți cine este inițiatorul tuturor proiectelor, așa spune 

la lege.”  

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „doamna consilier 

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu? 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „sunteți dumneavoastră 

care votați sau este altcineva că pare o voce de  doamnă, dacă mă întrebați pe mine 

domnule Ungureanu? Domnule consilier Ungureanu? Domnule consilier Ungureanu 

mai puteți vota?” 

O persoană „da dumnealui este, este „pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „vedeți că nu este 

dumnealui, deci tocmai ce am spus, deci vă rog frumos doamna secretar să consemnați 

că domnul Ungureanu nu poate să-și exercite altcineva votul în numele dânsului. Deci 

domnul Ungureanu ori părăsește ședința de Consiliu Local ... este inadmisibil,    

scuzați-mă. 

La proiectul 43 menționăm că sunt 19 voturi „pentru”, iar pentru domnul 

Ungureanu vă rog să menționați că a votat altcineva în numele dânsului. Proiectul a 

fost aprobat, devenind hotărârea nr. 224 

 

  Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

art. 2 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 272 din 3 iulie 2018 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 
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„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul 

Focșani”;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții vă 

rog? Da doamna viceprimar.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „inițiator?” 

Domnul Mihai Nedelcu „domnul Primar Cristi Valentin Misăilă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „înscrieți-vă la cuvânt.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „în ședința din 20 mai am întrebat care 

este stadiul acestui proiect. Ați promis va fi în această toamnă gata și procedura de 

licitație. Poate răspunde cineva, care este stadiul?” 

Domnul Adrian Măgdălin „bună ziua, Adrian Măgdălin sunt. Sunt managerul 

de proiect pentru acest proiect, șef serviciu investiții. În acest moment avem aprobarea 

cotelor care revin fiecărei părți din acest proiect, referitor la sumele plătibile și dacă 

acest proiect se aprobă putem demara procedura de achiziție pentru contractarea de 

lucrări.” 

Domnul Primar la municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „trebuie 

spus că am așteptat Hotărârile Generale ale Proprietarilor, după ce s-au făcut 

actualizările indicatorilor tehnico-economici asupra acestui proiect s-au modificat 

sumele pe care trebuie să le suporte fiecare proprietar în funcție de venituri și în funcție 

de sumele rezultate în urma recalculării indicatorilor tehnico-economici. Și am așteptat 

ca toate asociațiile de proprietari să constituie adunarea generală, să convoace adunarea 

generală a asociațiilor de proprietari, că au fost și situații în care unele asociații nu au 

mai fost de acord cu noile valori.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „vă mulțumesc.” 

  Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „trecem la procedura de 

vot, deci proiectul 44, cine este „pentru”?  

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu? 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „domnule consilier 

Iorga?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?  

Așadar cu 19 voturi „pentru” și o neparticipare la vot a domnului consilier 

Ungureanu, proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 225 
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Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

 

  Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Branșament 

electric la Loc de joacă, str. Prof. Ghe. Longinescu”; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna președintă. Înainte de a 

începe aș adresa totuși o întrebare. Eu am solicitat certificatul de urbanism și ATR-ul 

ieri să-mi fie trimis prin mail, mi-a fost dat în timpul ședinței, e bine și așa, dar aș vrea 

să întreb înainte de a continua eu, cum s-a ajuns sau cine a hotărât ce consumatori sunt 

în acele locuri de joacă? Ce consumatori sunt? Ce alimentăm electric acolo?” 

Domnul Bogdan Bratu „s-au solicitat aceste branșamente în vederea instalării 

unor camere de supraveghere, cât și alimentarea gheretei paznicului, cât și sistemul de 

irigații. Momentan locurile de joacă acestea sunt  branșate din iluminatul public. 

Irigațiile funcționează doar pe perioada nopții și sunt setate în sensul acesta deși ar 

trebui să funcționeze măcar încă o dată în timpul zilei pentru a uda iarba ...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc. Domnul Bratu, mulțumesc.” 

 Domnul Bratu Bogdan: „..în sensul ăsta este nevoie.” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, mulțumesc. M-ați lămurit. Însă ceea ce 

ridică un semn de întrebare vis a vis de aceste două proiecte, e vorba de 45 și 46,    mi-

a atras atenția suma foarte mare de la documente suport și cheltuieli pentru obținerea 

avize de 2.463 de lei. Deci o sumă foarte mare raportat la suma totală a acestui proiect 

și m-am uitat pe ATR-ul dumneavoastră pe care l-ați primit ca urmare a unei cereri și 

nu specifică nicăieri consumul. Din calculele mele grosso modo undeva depășește 

ATR-ul, deci o cerere de consum de peste 7 KWh, 7 mii de W, ori în ceea ce 

dumneavoastră îmi spuneți că alimentați acolo. Sub nicio formă nu poate depăși un 

500 de W, maxim 800 de W, ori...dați-mi voie că n-am terminat..ori aceste sume se 

percep la solicitarea ATR-ului în funcție de puterea instalată solicitată, ori eu consider 

că este o greșeală sau solicit o mai mare atenție la consumurile solicitate pentru că 

aceste ATR-uri domnul primar, sunt plătite, da, taxa lor e plătită în funcție de puterea 

solicitată, ori la niște locuri de joacă nu e necesar 7 mii de W că nu ai ce să alimentezi 

atât, dacă-i cereai 2 mii de W spre exemplu era probabil la o cincime din suma 

respectivă. Vă rog domnul Bratu dacă...” 

 Domnul Bratu Bogdan: „Dacă îmi permiteți, pe prima pagină a avizului tehnic 

de racordare, în tabelul respectiv aveți puterea maximă simultană ce poate fi absolvită 

în KWh, etapa finală valabilă în capătul tabelului 3 KWh. Deci sunt 3 KWh solicitați, 

atât, nu 7.” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnu... eu văd aici, dumneavoastră ați 

solicitat...”  

Domnul Bratu Bogdan: „3 KWh domnul consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnu...domnu Bratu și atunci cum 

justificați dumneavoastră 24 de mii de lei, nu 24, 2.463 de lei pentru 3 KWh? Oricum 
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3 KWh este mult, problema e că s-a solicitat un consum pentru o siguranță, pentru un 

tablou electric de 32 de amperi. 32 de amperi solicită peste 7 KWh.”  

Domnul Bratu Bogdan: „Domnule consilier s-a luat în calcul că acea gheretă 

a paznicului va fi necesară a fi încălzită, s-a luat în calcul un calorifer electric de 2 

KWh/oră și ceilalți consumatori. Din câte știu se măsoară consuma.., puterea instalată 

consumată simultan și maxim.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, e o explicație daca e încălzirea...” 

Domnul Bratu Bogdan: „Faptul că, costă 2.400 și nu știu cât nu pot să vă dau 

eu această explicație.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, e o explicație, corect, mulțumesc!” 

Domnul Bratu Bogdan: „E o sumă stabilită...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dacă e pentru încălzirea gheretei și 

încălzirea electrică se justifică. Da, noi vom vota aceste proiecte dar neclaritate aici a 

fost și vă mulțumim că ne-ați lămurit.”  

Domnul Bratu Bogdan: „Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar supun la vot 

proiectul 45, cine este „pentru”? 

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Cu 20 de voturi 

”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Bîrsan Costel , Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 226 
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Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Branșament 

electric la Loc de joacă, str. Peneș Curcanul;” Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții? Nu, că au fost făcute anterior. Supun la vot proiectul. Cine este ”pentru”? 

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

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Cu 20 de voturi 

”pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Bîrsan Costel , Costea Ionel, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 227 

 

Se prezintă punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Art. 1 și Art.4 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr.8 din 4 Februarie 2021 

privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administratiei prin Compania Naționala de Investitii ”C.N.I” S.A.  a 

amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivul de 

investiții "Refacere infrastructura străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe 

Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Plantelor, strada 

Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”, județul Vrancea; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții, vă rog!” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dacă-mi 

permiteți.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog!” 

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

auzit, repet, Nedelcu Mihai, consilier local care să fie coinițiator la acest proiect, 

Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Gheoca Corneliu, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Stroie Mirela. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ok, cine 

este „pentru” acest proiect? Cine se „abține” ? Pentru amendament? Amendamentul 

dumneavoastră...”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „E doar o 

modificare, ăsta nu este amendament.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Păi este o 

modificare, nu este amendament, nu am ce să supun la vot.” 

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

sunt coinițiatori, asta nu se supune la vot. Este inițiativa mea.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, vă 

rog!” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc! Da, salut propunerea 

domnului primar doar că așa cum am spus și data trecută ar trebui făcută această 

modificare pentru ședința următoare, să apară la dosarul de ședință această modificare 

și încă o propunere am, ca acest proiect...” 

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

procesul verbal al ședinței, doamna viceprimar...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Am înțeles ce spuneți.” 

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

această propunere a mea, e același lucru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doar că eu mai am o propunere, tot ce 

crede și s-a crezut domnul prim-ministru, un superman deosebit și a lansat așa în forță 

planul național de investiții și a promis tuturor primarilor că vor avea bani eu spun să 

încercați o solicitare să obțineți fondurile necesare, suplimentarea aceea de 3,5 

milioane de fapt reală care ar trebui făcută.”  

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

vom depune la CNI, la PNI.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „La PNI, da.” 

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

Ministerul Dezvoltării.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Da.” 

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

pentru a demara lucrările până vom avea semnat contractul, eu am propus și am gândit 

cu colegii...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dumneavoastră le cereți acum un 1,5 

milioane dar nu sunt suficienți.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, am 

propus un milion, doar...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Da, un milion.” 

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

milion din bugetul local, diferența urmând a o solicita la Ministerul Lucrărilor Publice 

prin acest program.”  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dar diferența până la aproape 4 

milioane, să ne înțelegem, este vorba...”  

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

până la finalul lucrărilor.”  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Este vorba despre un proiect care doar 

pe execuție este licitat cu 3,5 milioane și dumneavoastră ați cheltuit aproape 700 de 

mii.”  

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

propunem acum încă un milion din credit pentru a putea demara lucrările până când 

vom avea semnat contractul de finanțare prin PNI. Deocamdată suntem în perioada...” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „...ați depus această solicitare?” 

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

suntem în perioada de depunere a cererilor de finanțare. Urmează să depunem cereri 

de finanțare pentru proiectele pe care le avem deja și contractele pe care le avem deja 

încheiate, sunt două contracte cu clauză suspensivă deja încheiate care stau demult în 

așteptare și pe acestea sigur sunt proiecte mature pe care ar fi trebuit să ni le finanțeze 

în mod automat. În afară de acest proiect pe care îl discutăm astăzi și aceste două 

contracte care se referă la parcări adiacente străzii Panduri și strada 8 Martie, mai avem 

un contract cu clauză suspensivă pentru strada Mare a Unirii și mai avem încă 15 

documentații de avizare a lucrărilor de intervenție DALI-uri depuse la CNI pe care le 

vom transmite către PNI, către Ministerul Lucrărilor Publice pentru a fi prinse în acest 

program național de investiții, însă trebuie să vă aduc la cunoștință că toate aceste 18 

proiecte însumează aproximativ cu actualizările ce urmează să le facem pentru că știți 

foarte bine, avem obligația prin Ordonanța 15 să facem aceste actualizări, estimăm noi 

undeva să ajungem la 125 de milioane, ori prin Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny” avem o sumă prealocată doar de 43 de milioane. De aceea spun că 

nu o să ajungă sumele prealocate pentru toate aceste proiecte. Noi solicităm acum...”         

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „...oricum cu siguranța va urma o 

ședință extraordinară, de aceea aș considera...” 

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

ajungem la iarnă când nu o să mai putem lucra.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „...este necesar...” 

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

la cunoștință că de la 15 decembrie în mod normal se sistează orice lucrare în șantiere 

dacă condițiile climaterice ne obligă să facem acest lucru. Adică dacă temperaturile 

vor fi constant sub 10 grade.”   

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Este necesar să vedem și noi solicitările 

pe care le-ați promis și să ne asigurăm că aceste străzi se vor finaliza și veți avea banii 

necesari.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Păi dacă 

vreți să fie finalizate întâi haideți să le votați și apoi discutăm pe ce vom transmite.     

V-am spus, avem deja totul pregătit, trebuie doar să le actualizăm și pe urmă le putem 

transmite. Nu putem să transmitem cu niște valori mai mici pentru că atunci diferența 

o vom suporta din bugetul local de aceea întâi se face actualizare pentru cele două 

contracte cu clauză suspensivă am făcut deja actualizarea conform Ordonanței 15, 

suntem în procedură de reevaluare pentru celelalte 15 DALI-uri și urmează să le 

transmitem fie pe toate, fie stabilim o prioritizare cu dumneavoastră de comun acord 

prin care să stabilim pe care le vom transmite primele. Pentru că repet din 125 de 

milioane noi avem prealocat doar 43 de milioane.  

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Păi asta vă spuneam, haideți să avem 

o ședință de lucru în acest sens să prioritizăm și să vedem exact care vor fi acele 

investiții ce vor fi...” 

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

spun cum văd lucrurile, urgente sunt acestea la care avem contract deja încheiat de 

proiectare tehnică și execuție. Ăsta pe Gheorghe Doja, celelalte două... ” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „...bun și eu vă promit că în ședința 

următoare extraordinară voi vota acest proiect dacă țineți cont și de remarcile mele. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, 

domnule Bîrsan voiați să spuneți ceva și era și domnul consilier Nedelcu la cuvânt, vă 

rog!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Lăsați-l că îl las pe domnul Bîrsan...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc frumos domnule Nedelcu, în 

sfârșit, domnule primar aș avea o rugăminte la dumneavoastră referitor la acele străzi 

care sunt în plan pentru a fi executate și sper că și colegul este în asentimentul meu în 

ceea ce privește instalațiile de gaze. Dacă o stradă este asfaltată sigur nu se mai poate 

interveni la ea un anumit timp cred că 5 ani dacă nu mă înșel și privăm cetățenii de o 

sursă de încălzire relativ comodă și mult mai ieftină decât lemnul care se pare că nu 

mai este accesibil datorită politicii de mediu a Uniunii Europene și a României și 

probabil se va scumpi din ce în ce mai mult și cum vă spuneam nu va fi accesibil. 

Pentru acest lucru eu v-aș recomanda, v-aș ruga, scuzați-mă, v-aș ruga, să notificați 

Distrigazul în cazul în care, în interval de un an de zile acea stradă intră în reabilitare 

ca cei de la Distrigaz să prioritizeze acele cereri pe care cetățenii deja le au. Sunt destule 

cazuri, mi se aduc și mie la cunoștință care n-am nici o treabă, însă are colegul, eu chiar 

n-am nicio treabă acolo, de exemplu de la Gheorghe Doja sunt foarte mulți, odată 

strada asfaltată, reabilitată, nu se mai poate, dacă-mi perimteți și vreau să vă mai spun 

încă ceva, nu-i legat de stradă dar e legat de un șantaj ordinar a unei societăți comerciale 

care se numește Cup apă și canal. Am aici un document trimis de la Distrigaz în care 

Societatea Cup este solicitată să dea avizele pe spațiul public, repet, pe spațiul public, 

avizele pentru instalațiile de gaze, branșamente și rețele și aceștia condiționează acest 

aviz de alte chestii, să intre în casa cetățeanului, să-i scobească prin curte, unii au 

terenuri și îi spune să mă lași să-mi trec conducta mea de canalizare pe terenul tau. Nu 

se poate așa ceva, e strigător la cer, nu trăim în Mexic, în cartier de droguri și de 
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criminali, deci lucrul ăsta trebuie să înceteze, nu se poate, e strigător la cer, vă dau 

acest document dumneavoastră să-l aveți.”     

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

vă rog. O să discutăm în adunarea generală a acționarilor la Cup. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Luați măsuri că și noi...nu se poate șantaja 

un cetățean.”  

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

să vă spun legat de remarca pe care ați făcut-o inițial dumneavoastră este ok, noi am 

făcut în nenumărate rânduri notificări către toți utilizatorii de rețele și le-am prezentat 

planul nostru de investiții, nu pe anul în curs, ci pe mai mulți ani. Vreau să vă spun că 

foarte puțini au ținut cont de aceste planuri ale noastre și aceste notificări și vă dau 

câteva exemple. La Distrigaz spre exemplu, mai ales că s-a modificat modalitatea de 

realizare a extinderilor de conducte și realizarea de branșamente, abia acum am primit, 

au primit cetățenii pe strada Odobești unde suntem cu strada în lucru, au primit avizele 

de racordare și în regim de urgență am emis documentele pentru a putea să fie realizată 

conducta așa cum spuneți dumneavoastră pe diferența de strada Odobești de la 

intersecția Ecaterina Varga până la strada Mărășești pentru a nu mai fi niciun fel de 

probleme ulterioare pe acea stradă. La fel am notificat și operatorii de energie electrică 

și operatorii de rețele.. de joasă tensiune, mă refer aici la cei care distribuie informații 

prin cablu, da? M-am referit și la Cup. Nimeni, nici Cup-ul măcar nu a intervenit decât 

la insistențele noastre și în momentul în care am intervenit în infrastructura drumului 

și am constatat că țevile sunt vechi și pentru a nu mai avea probleme să oprim lucrările 

când fac compactările să se fisureze țevile și-au schimbat țevile, dar fac totodată, încă 

o dată apel la toți operatorii așa cum ați spus și dumneavoastră și de fiecare dată noi i-

am notificat. Vă dau un exemplu, pe strada Odobești am notificat Electrica că vom 

instala un nou sistem de iluminat public și toți stâlpii de la Electrica vreau să fie 

eliminați, să nu mai avem niciun cablu aerian. Din 2017 am făcut prima notificare și 

am venit cu 4 sau 5 notificări, abia după ce le-am spus că am început lucrările pe strada 

Odobești, vin și ne spun că dacă vrem să introducem în subteran rețelele de transport 

și distribuție a energiei electrice de joasă tensiune care administrează toate casele să o 

facem pe cheltuiala noastră, în contextul în care noi aveam deja lucrarea începută, ceea 

ce nu mi se pare normal.”    

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, 

domnule consilier Nedelcu voiați să spuneți ceva, vă rog! Dacă vreți să mai spuneți.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu mai spun nimic, ce ar mai fi de spus, e 

de un an de zile proiectul ăsta și se tot amână, se tot tergiversează, ați vrut să fim 

împreună consilieri coinițiatori, am ales doi din fiecare, da, mai mult de atât, îmi pare 

rău.”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier haideți să trecem la procedura de vot. Așadar la proiectul 47. Cine este 

„pentru”? Cine se „abține”?” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „abținere” următorii 

consilieri: Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru 
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Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian,  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „În online doamna 

consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru dezvoltarea municipiului 

Focșani.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„Pentru locuitorii municipiului.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru și vreau să remarc, mi-a 

plăcut chestia cu lemnul nu mai este accesibil, dar e datorită pandemiei domnule 

consilier.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „A plecat săracul bolnav, s-a dus să 

se trateze în Austria.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu? Așadar cu 11 „abțineri” a doamnelor și domnilor consilieri, Bîrsan Costel, 

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

Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 8 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Șelaru Aurel și o „neparticipare” a domnului Ungureanu Daniel, proiectul nu a 

fost aprobat. 

 

Se prezintă punctul 48 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de 

intervenție pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură stradală și 

parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. Kogălniceanu, D. Cantemir, 

Cuza Vodă – PT8” din municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții? Dacă nu.. da vă rog domnule Bîrsan!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna președinte. Acest 

proiect a mai fost introdus și eu mi-am exprimat o opinie în ședințe și sunt cred că și 

colegii mei de acord, eu am rugat.. pe domnul Bratu, am avut mai multe discuții despre 

acest proiect, să se disocieze acest proiect în două proiecte. Pentru că unele, două de 

altfel, două străzi de exemplu Dimitrie Cantemir și PT8 într-adevăr trebuie reabilitate 

și cât se poate de urgent. Sunt într-o stare precară, PT8 cel puțin parcarea din spate 

arată jalnic. Dimitrie Cantemir, porțiunea aceasta de la Primărie până se iese la 
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Kogălniceanu la fel nu arată deloc bine dar celelalte străzi nu arată excelent e adevărat 

dar mai pot fi folosite așa având în vedere prioritizarea și lipsa de bani, de finanțare, să 

sperăm că banii de la Uniunea Europeană vor veni și apoi se va discuta poate altfel, 

dar în acest moment eu v-am rugat și am cerut să desfaceți acest proiect și să faceți 

PT8 cu Dimitrie Cantemir separat și celelalte separat și dumneavoastră persistați să ne 

dați...” 

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

consilier dați-mi voie să vă explic eu.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog!” 

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

să citim cu atenție titlul proiectului. Spune așa: amplasament beneficiar Primăria 

municipiului Focșani, dacă ne uităm la anexă la proiect strada Dimitrie Cantemir cu 

parcările adiacente și parcările aferente străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail 

Kogălniceanu și Cuza Vodă zona PT8. Vorbim doar de parcări, nu vorbim de 

carosabil.”   

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar cu tot respectul...nu vreau 

să intru în polemică cu dumneavoastră dar m-am uitat și în proiect.” 

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

aferente străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail Kogălniceanu și Cuza Vodă zona 

PT8, doar de parcări vorbim, nu vorbim de carosabilul pe strada Maior Gheorghe 

Pastia, pe strada...”   

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu domnul Primar, refaceți proiectul și 

spuneți asta, dar uitați ce ne zice nouă în proiect.” 

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

foarte clar, parcări aferente străzii...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Infrastructură stradală și parcări adiacente.”  

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

scrie?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi aici în proiect, refacere infrastructură 

stradală, păi în proiect este marcat acolo că se schimbă si bordurile.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Domnilor, amplasamentul, citiți amplasamentul la beneficiar, uitați în anexă la DALI 

scrie...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul Primar faceți din nou proiectul mai 

clar.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, haideți 

să facem proiectul mai clar și... domnul, da domnule Bratu, vă rog!” 

Domnul Bratu Bogdan: „Dacă-mi permiteți, deci proiectul vizează nu numai 

carosabilul și trotuarele, vizează atât aleele dintre blocuri, vizează zonele de spațiu 

verde care la momentul ăsta nu sunt în cea mai bună stare, cât și aleele, ascultați-mă 

un pic, totodată conform contabilității s-au făcut lucrări, este o licitație făcută pe acest 

proiect, pe această denumire, noi la momentul ăsta nu putem efectiv desface, trebuie 

doar să-l lăsăm uitat într-un dosar, într-un sertar și să facem alte proiecte, deci nu-l 

putem desface.”         
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 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cum să 

nu-l puteți desface?” 

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

mai permiteți, infrastructură stradală reprezintă atât parcarea, cât și strada în sine pe 

care circulă, da? Dar dacă ne uităm clar pe amplasament, scrie exact ceea ce spuneți 

dumneavoastră. La anexă la proiect, uitați-vă la DALI, strada Dimitrie Cantemir cu 

parcările adiacente și parcările aferente străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail 

Kogălniceanu și Cuza Vodă PT8. Mai mult decât atât, în referatul de aprobare se scrie 

foarte clar, structura rutieră existentă spune așa: strada Dimitrie Cantemir tronsonul 

propus are o lungime de 150 de metri parte carosabilă degradată de asfalt și o lățime 

variabilă între 5,6 și 7,3 metri, pe urmă în zona străzii Mihail  Kogălniceanu lânga fosta 

bibliotecă Duiliu Zamfirescu există parcare cu cale de acces auto cu o suprafață de 210 

metri pătrați din asfalt degradat în procent de 95% încadrată de borduri din beton sparte 

îngropate. Parcările din zona Punctului Termic nr. 8 cu amplasament în vecinătatea 

străzilor Mihail Kogălniceanu, Dimitrie Cantemir, Cuza Vodă și Maior Gheorghe 

Pastia au o suprafață de 4.900 de metri pătrați din beton asfalt cu un grad de degradare 

de 95% fără ancadramente. Nu spune nicăieri de plaforma străzilor Maior Gheorghe 

Pastia, Mihail Kogălniceanu, trebuie să le reperăm într-un fel, n-am cum să spun 

parcările de unde? Adresa de la blocul respectiv, de la parcarea respectivă este pe strada 

Dimitrie Cantemir, asta e pe strada Mihail Kogălniceanu. Uitați-vă și dacă e, noi putem 

ține cont de ceea ce ați propus dumneavoastră domnul consilier, doamna viceprimar, 

dacă-mi permiteți, da? La proiectul tehnic, pentru că aici sutem doar la DALI,  la 

proiectul tehnic se poate proiecta exact ceea ce doriți dumneavoastră și vi-l punem la 

dispoziție și-l urmăriți să vedeți că nu vom interveni sub nicio formă pe carosabilul 

respectiv, nici pe Mihail Kogălniceanu, nici pe...”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, da, 

domnule Primar lăsați-l și pe domnul consilier Costea să spună ce dorește, vă rog!” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Am o singură întrebare. Acolo pe 

Kogălniceanu exact s-a făcut exprimare despre parcarea vis-a-vis de bibliotecă.” 

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

fosta bibliotecă.” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Lângă fosta bibliotecă.”  

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

Zamfirescu.” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Acolo este blocat, sunt blocatoare metalice, 

trotuarul este blocat, e pus o barieră acolo, nu știu despre ce e vorba. Spuneți domnul 

Bratu, vă ascult.”  

Domnul Bratu Bogdan: „Unde spuneți dumneavoastră este în fața clădirii, noi 

facem referire în acest proiect la parcarea dintre clădirea de care spuneți dumneavoastră 

că are blocat...” 

Domnul consilier Costea Ionel: „Păi acolo între clădire. Domnul Statache știți 

despre ce e vorba, da?” 

Domnul Bratu Bogdan: „Între clădire și bloc.” 

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

este un teren care aparține Camerei de Comerț, acea clădire a fostei biblioteci Duiliu 
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Zamfirescu aparține Camerei de Comerț inclusiv terenul aferent. Tot ceea ce este 

îngrădit este a Camerei de Comerț. Noi avem diferența între terenul aparținând 

Camerei de Comerț și imediat blocul următor după strada Mihail Kogălniceanu. Mai 

există acolo în incintă, dar uitați-vă la suprafață că e o suprafață destul de mică. 

Domnul consilier Costea Ionel: „Am înțeles, dar acolo ca și trotuar, ca și 

trotuar, dacă Camera de Comerț este proprietarul observăm că a intrat și a luat și 

trotuarul.”  

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

e cartea funciară.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, haideți 

vă rog să trecem la procedura de vot.” 

Domnul Bratu Bogdan: „Prin proiect vom aduce trotuarul în continuarea 

trotuarului existent, deci va rămâne...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„...rectificăm și această problemă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Lămuririle 

pe care vi le cer, am și eu rugămintea dragi colegi, rugămințile pe care vi le adresează 

colegii consilieri ar fi cazul la comisiile de specialitate deja să le aibă, comisii de 

specialitate care de obicei au loc cu o zi înaintea...”  

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

s-a discutat acest proiect la comisia de specialitate, doamnă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „S-a 

discutat în ședințe anterioare ceea ce s-au și cerut lămuriri atunci chiar de către domnul 

Bîrsan.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-au 

discutat, s-au explicat și atunci.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și aș avea 

rugămintea dacă vreți să facem aceste discuții în cadrul comisiilor având toate cărțile 

pe masă, nu în ședința de consiliu unde practic nu au detaliile necesare pentru a se 

putea dumiri fiecare consilier și să voteze în cunoștință de cauză așadar haideți să 

trecem la vot. Proiectul 48. Menționez că domnul consilier Nedelcu nu se mai află în 

sală așadar cine este „pentru” proiectul 48? Cine se „abține”?  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „abținere” următorii consilieri: Bîrsan 

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

Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

În online doammna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

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

vreți să luăm nici bani de la PNI măcar.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 
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Domnul consilier Șelaru Aurel:„Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Cu 11 voturi „abțineri” 

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

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie 

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, 8 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor 

consilieri, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-

Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și o 

neparticipare a domnului Nedelcu Mihai, proiectul nu a fost aprobat.” 

 

Se prezintă punctul 49 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 Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții, vă rog! Da, doamna viceprimar Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Vreau să se consemneze că nu particip 

la vot, mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ok, 

domnule consilier Dumitru, vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Mulțumesc doamna viceprimar. Am și eu 

de făcut un amendament, de fapt mai multe, imediat dau citire.  

 La articolul numărul 1 este vorba de Primăria municipiului Focșani, 

autorități publice, capitolul bugetar 51.02 suma alocată 1.400 mii lei, 

suma propusă, sumă alocată 100 mii lei.  

 La punctul numărul 2 Poliția Locală ordine publică și siguranță națională, 

capitolul bugetar 61.02 suma propusă 609 mii lei , suma alocată 50 mii 

lei.  

 Suma de 1.859 mii lei va trece la Direcția de Asistență Socială și Asistență 

Socială, Direcția de Asistență Socială capitolul bugetar 68.02.  

 La articolul 2 aprobarea virărilor de credite între capitolele bugetare ale 

bugetului local al municipiului Focșani pe anul 2021. 

 La punctul 1 Primăria municipiului Focșani, autorități publice, articolul 

bugetar 51.02 suma propusă 3.600 mii lei…stați un pic.” 

Doamna Grosu Carmen: „1859 la D.A.S. 68.02, deci vreți suplimentarea 

Direcției?”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, da.” 

Doamna Grosu Carmen: „Pentru ce? Că n-am înțeles.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dar nu trebuie să-și 

argumenteze amendamentul.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Păi specifică capitolul.” 
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Doamna Grosu Carmen: „Păi trebuie să știu...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Doamna director, specifică capitolul, 

suplimentăm capitolul respectiv cu suma respectivă.” 

Doamna Grosu Carmen: „Bine dacă articolul are...”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Pentru persoanele cu asistență, cu 

probleme de sănătate.” 

Doamna Grosu Carmen: „Deci drepturile asistenților personali și 

indemnizațiile persoanelor cu handicap sunt deja incluse la articolul 1 în suma de 2 

milioane 689 de mii de lei la capitolul 68.02 Direcția de Asistență Socială. Acesta este 

necesarul pentru finanțarea acestor drepturi până la finele anului, conform solicitării și 

calcului făcut de instituție, da? Conform prevederilor legale. Suma asta de 1 milion 

859 este peste.”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, se suplimentează.” 

Doamna Grosu Carmen: „Deci va rămâne neconsumată.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da și va rămâne în acel 

capitol bugetar, e vreo problemă doamna Grosu?”  

Doamna Grosu Carmen: „Nu, eu v-am precizat că deja sunt acoperite.” 

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

nevoie de o asemenea sumă atâta timp cât sumele necesare până la sfârșitul anului sunt 

acoperite prin această propunere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dar nu deranjează dacă 

rămân acolo, nu cred că deranjează, a spus doamna Grosu că nu este nicio problemă.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Deranjează că la Poliția Locală ați lăsat doar 50 de mii de lei și nu o să putem face 

plata salariilor pe data de 7 octombrie. Deci în aceste sume pe care noi le-am propus 

atât la Primăria municipiului Focșani, cât și la Poliția Locală, cât și la Direcția de 

Asistență Socială și la Direcția de Dezvoltare sunt sumele necesare pentru fondurile de 

salarii...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule primar, 

colegul consilier Dumitru avea niște amendamente de făcut, lăsați-l să și le ducă la bun 

sfârșit vă rog.” 

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

doamnă, le discutăm.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu le discutăm, aici 

dumnealui își prezință amendamentele.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da domnul primar terminăm 

amendamentele și după vă exprimați.”  

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

să discutăm aceste amendamente în comisiile de specialitate ca să lămurim această 

situație, spuneați mai devreme la proiectul anterior...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule primar, vă 

rog frumos, domnul Dumitru are de făcut niște amendamente, îl ascultăm până la capăt 

și lămuririle le dă doamna director Grosu dacă trebuie, nu dumneavoastră, da?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu o să 

fie legal bugetul, încă o dată vă aduc ...” 
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Domnul consilier Dumitru Victor: „Cineva mi-l întrerupe, nu știu...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu, eu, îmi cer scuze.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Deci articolul 4 Primăria municipiului 

Focșani, autorități publice la capitolul bugetar 51.02 suma propusă 3.600 mii lei, suma 

alocată 100 mii lei. 

La punctul numărul 3 Poliția Locală Ordine Publică și Siguranță Națională, 

capitolul bugetar 61.02 suma propusă 1.276 mii lei, suma alocată 50 mii lei. Și articolul 

6 și 7 în acest proiect de hotărâre se elimină. 7 și 8, scuze. Mulțumesc! 

Doamna Grosu Carmen: „Și în condițiile acestea drepturile salariale pentru 

Primărie, Poliție, nu se pot acorda pe 7 octombrie.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, vă rog domnule 

consilier Zîrnă.” 

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

stați puțin că, doamna Grosu, sumele respective reduse unde se duc?”  

Doamna Grosu Carmen: „Probabil că în fondul de rezervă.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „De unde au fost dislocate.” 

Doamna Grosu Carmen: „La articolul 4 la fondul de rezervă.” 

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

fondul de rezervă.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da domnule consilier 

Zîrnă, voiați să...” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Da, aș dori și eu să fac un amendament, 

avem două solicitări de la două unități de învățământ, una preșcolar și una gimnazială 

și anume la Școala Gimnazială Nicolae Iorga din sud aș dori să suplimentez din...dacă 

tot sunt suplimentari banii în 68.02 la D.A.S. cu suma de 29.544,87 lei în capitolul 

investiții pentru Școala Generală Nicolae Iorga 71.01.30.” 

Doamna Grosu Carmen: „Doar vă spun că Școala Nicolae Iorga a avut alocați 

în bugetul inițial 121 de mii pentru documentație tehnico-economică împrejmuire gard. 

A făcut documentația care trebuia înaintată serviciului investiții pentru a fi aprobată 

documentația în Consiliul Local respectiv indicatorii tehnico-economici. După aceea 

se poate bugeta. Serviciul investiții chiar le-a făcut o adresă pe 22 septembrie prin care 

le solicita depunerea documentației întocmite la Primărie în atenția serviciului pentru 

a întocmi proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. În 

consecință doar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici se poate aproba suma 

pentru obiectivul de investiții în sine și nu înainte. Legea 273/2006 prevede în mod 

expres că pentru a bugeta un obiectiv de investiții trebuie ca în prealabil documentația 

să fie aprobată în Consiliul Local.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Da, dar solicitarea dânșilor este făcută pe 

data de 20.09.2021, de asta.”   

Doamna Grosu Carmen: „Păi pe 20.09 a fost solicitarea dumnealor, pe 22 

septembrie ca răspuns la solicitarea lor, serviciul investiții le-a trimis adresa prin care 

i-a învățat ce trebuie să facă. Le-a adus la cunoștință pașii care trebuie urmați pentru a 

fi inițiat așa ceva.”    

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Da, dar nu e vina dânșilor pentru că au 

solicitat în mai cartea funciară și li s-a dat în septembrie, mă rog.”  
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Doamna Grosu Carmen: „Eu vă spun doar condițiile legale de bugetare.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da domnule consilier 

mergeți mai departe și cu celelalte amendamente.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Da, mai am o solicitare din partea 

Grădiniței nr. 13 cu o suplimentare de fonduri. Deci cererea 94360 depusă astăzi, un 

memoriu justificativ de la dânșii. Punctul 1 datorită numărului mare de solicitări 

privind înscrierea copiilor cu vârsta cuprinsă 2 și 3 ani Grădinița cu program prelungit 

nr. 13 având în vedere că unitatea noastră școlară dispune de un spațiu necesar am 

solicitat Inspectoratului Județean Vrancea aprobarea pentru înființarea unor noi grupe 

de preșcolari, solicitare care a fost aprobată conform adresei 7663 din data de 

07.09.2021 emisă de I.S.J. Vrancea și anume dânșii solicită la acest punct, solicită 

suma de 20.021 tot din capitolul 60 ..6802 de la D.A.S. și introducem la capitolul 

20.05.30 Grădinița nr. 13 și punctul 2 suma de 9.000 de lei tot la capitolul 20.05.30 în 

total însumând 29 de mii 26 de lei.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Asta-i tot?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Da.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok.” 

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

președintă, având în vedere brambureala pe care vreți să o faceți, iar asupra acestui 

proiect de buget pentru că nu ați discutat aceste amendamente în cadrul comisiilor de 

specialitate și pentru că domnul Zîrnă în calitate de administrator a unei unități 

școlare...dați-mi voie!”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Vă atrag atenția că 

amendamentele se pot face în plen.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu se pot 

face în plen, trebuiau discutate pentru că sunt niște amendamente extrem de sensibile 

și care duc la, iarăși la o ciuntire a bugetului și la niște ilegalități.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Cine a spus asta? Ilegal 

cine a spus că este domnule primar? Cine a spus că este ilegal?” 

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

acest amendament cu alocarea sumelor la Școala Nicolae Iorga înainte de a se aproba 

indicatorii tehnico-economici este iarăși un abuz din partea dumneavoastră.”   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Sunt bani care sunt 

duși și blocați pentru această unitate de învățământ.” 

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

vă pune la adăpostul ...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu știu ce vă 

deranjează, este vorba despre o școală până la urmă.”  

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

vorba de școală, am dat întotdeauna bani la școli dar respectând pașii legali. De aceea 

am făcut un apel la toți directorii unităților de învățământ care au venit acum pe criterii 

politice noi puși în funcții să înțeleagă...”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...domnule primar 

declarațiile politice lăsați-le la capitolul diverse, vă rog.” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „...si să 

aibă în vedere faptul că Legea Finanțelor Publice Locale trebuie respectată. Dumnealor 

pot fi foarte bune cadre didactice dar faptul că trebuie să respecte ceea ce înseamnă 

legislația cu Administrația Publică...”    

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...vă rog nu mai jigniți 

directorii de instituții de învățământ că nu sunt buni manageri.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „..nu-i 

jignesc, doar le-am atras atenția.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...asta ați spus și ieri în 

Comisiile de specialitate, vă atrag atenția.”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „..nu-i 

jignesc, le atrag atenția că trebuie să cunoască legile.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...eu vă atrag atenția.” 

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

dumneavoastră în măsură să-mi atrageți mie atenția.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „...ba da, în numele 

dumnealor pentru că îi jigniți, nu este cazul.” 

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

pentru care acest proiect îl retrag de pe ordinea de zi.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „..vă rog frumos să nu 

mai jigniți, da?” 

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

jignesc pe nimeni.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog, vă rog!” 

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

respect deosebit pentru toate cadrele didactice drept pentru care, pentru a nu intra 

nimeni în nicio ilegalitate, retrag acest proiect de pe ordinea de zi. Mulțumesc!”   

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Foarte bine, deci 49 

este proiect retras de pe ordinea de zi. Trecem la proiectul 50. Nu v-a dat nimeni 

cuvântul domnule consilier .” 

 

Se prezintă punctul 50 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind acordarea 

unui sprijin financiar Clubului Sportiv Școlar Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții?” 

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

și pe acesta deoarece nu mai are obiectul atâta timp cât nu a fost ... și proiectul 50 îl 

retrag de pe ordinea de zi ..” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Proiectul 

51...” 

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

proiectul 51 îl retrag de pe ordinea de zi.”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Bun, 

proiectul 52.” 
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Se prezintă punctul 52 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI pe anul 2021 și estimat 

pe următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog 

dacă sunt discuții? Da, vă rog doamna viceprimar Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „La fel ca proiectul 31 propun ca și 

proiectul 52 să fie amânat pentru că săptămâna viitoare voi convoca consiliul de 

administrație a Parking S.A. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Amânat 

poate fi doar de inițiator, așadar domnule primar...” 

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

l la vot.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Adică nu 

vă retrageți proiectul pentru că v-a rugat doamna viceprimar, am înțeles.” 

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

retrag atâta timp cât este o ilegalitate ceea ce faceți în continuare. Bugetul Parking-ului 

trebuie votat cât mai urgent.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Așadar 

supun la vot proiectul 52. Cine este „pentru”, cine se „abține”. 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „abținere” următorii 

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

Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian,  

În online doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Ce s-a supus la vot? A rămas amendamentul 

acestei doamne consiliere?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Suntem la proiectul 52 

domnule consilier.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Și a venit cu acel amendament de retragere 

dumneaei, rămâne ăla în picioare?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Suntem în procedură 

de vot dacă v-am strigat. Vă rog să vă manifestați intenția.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Votez pentru.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:  „ Care intenție.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar cu...doamna 

secretar...așadar cu 10...” 
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Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Domnul Bîrsan consemnați vă rog că nu este.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, nu mai este. 

Așadar cu 10 voturi „abținere” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

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

doamnelor și domnilor consilieri, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel,  proiectul nu a fost aprobat.  

 

Se prezintă punctul 53 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 76,00 mp. situat în 

Focșani, str. Aleea Echității nr. 25A, județul Vrancea, T204, P 11172înscris în 

CF nr. 58812, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către 

Asociația „Vrancea pentru toți”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine este „pentru”? 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu. 

În online doamna consilier Stroie? Nu v-am auzit.” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok, mulțumesc! 

Domnule consilier Șelaru? Domnule consilier Iorga? Domnule consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru? 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar proiectul 53 a 

fost aprobat cu 19 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

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

Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 228 

 

Se prezintă punctul 54 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în 

suprafață totală de 90,00 mp. (90,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al 

municipiului Focșani, T79, P416, către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE 
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România – Sucursala Focșani, pentru amplasarea unui LES 0,4 Kv, în vederea 

realizării lucrării „Branșament electric - alimentare cu energie electrică spațiu 

comercial” la imobilul situat în Focșani, str. Brăilei nr. 108, proprietatea SC 

PLUS SALES MER SRL; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă sunt 

discuții, vă rog? Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este „pentru”? 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu. 

În online doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru? Domnule consilier Iorga? Domnule consilier Ungureanu? Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu? Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Abținere.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule 

consilier...abținere, da. Ok. Așadar, domnule consilier, dar eu nu-l văd pe domnul 

Macovei.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Și nu a votat domnul Dumitru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, domnul Dumitru 

nu a votat și în online...ok. așadar cu 9, cu 9, nu? 18 voturi au fost la acest proiect. Da, 

18 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Domnul Șelaru s-a „abținut” deci 17”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, scuze, 17 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, 

Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel și o „abținere” a domnului Șelaru Aurel, proiectul a fost aprobat, devenind 

hotărârea nr. 229 
Mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 55 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor 



93 
 

care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Supun la 

vot proiectul.Cine este „pentru”? Menționez că acum domnul consilier Zîrnă nu se află 

în sală.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, 

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

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Pentru.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga? Domnule consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, da, v-am auzit. 

Domnule consilier Ungureanu? Domnule consilier Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Deci domnul consilier 

Ungureanu și domnul consilier Gongu...”                                                                                  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Gongu a zis „pentru”. 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Cred că nu auziți foarte bine 

domnișoară.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru am spus și eu.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok, mulțumesc. 

Așadar cu...” 

 Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Ați auzit?” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, v-am auzit, v-am 

auzit acum.” 

Așadar cu 18 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea 

nr. 230 

  

Se prezintă punctul 56 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

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

alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „S-a reîntors 

domnul consilier Zîrnă. Cine este „pentru” acest proiect?” 
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În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Pentru.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar proiectul a fost 

aprobat cu 19 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

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

Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea           

nr. 231 

 

 Se prezintă punctul 57 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

trecerii unor bunuri din domeniului public în domeniul privat al municipiului 

Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile 

legii; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este 

„pentru” acest proiect?” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru? Domnule consilier Iorga?” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Mă auziți?”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, vă auzim. 

Dumneavoastră nu ne auziți.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Eu v-am auzit pe dumneavoastră, v-am spus 

„pentru” dar iar e problemă cu...” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie 

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, proiectul 57 a fost aprobat, devenind hotărârea     

nr. 232 

 

Se prezintă punctul 58 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea 

inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul 

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

Valentin Misăilă 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Cine 

este „pentru”? Cine se abține?” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „abținere” următorii 

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

Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian.  

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?”  

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu, și-a 

văzut strada domnul Costea și acum nu mai votează parcările, o să meargă la vecinii 

dumnealui să le spună că nu ...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu, nu v-am auzit 

domnule Șelaru.”  

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumim, așa, 

domnule consilier Iorga? Domnule consilier Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru. Doamna viceprimar Tătaru 

ar trebui să lupte pentru proiectele care dezvoltă această societate.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 



96 
 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „O să-l bage în faliment.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru am zis, nu sunteți deloc atentă.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Li s-au urcat funcțiile la cap.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dragul meu coleg, dar de ce crezi că i-a 

trimis pe ăștia aici, să distrugă țara asta.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Este gălăgie acolo, am spus pentru, am 

votat pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Păi ar trebui să vii și tu încoa domnule 

consilier, ar trebui să vii încoa.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar proiectul nr. 58 

nu a fost aprobat cu 10 voturi „abținere” ” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea 

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

Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și cu 9 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel. 

  

Se prezintă punctul 59 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând 

Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Supun la 

vot, cine este „pentru”? 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„avem un amendament de spus, cine...” 

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

amendament de spus de domnul consilier Liviu Macovei, Marcu Livia-Silvia și 

domnul Costea. Cine îl citește?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Cine îl susține?” 

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

susține doamna Marcu că tot este în sală sau domnul Costea.” 

Doamna consilier Marcu Livia-Silvia: „Bună ziua! Este vorba despre un 

Regulament privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale. 

Anexa nr. I – privind Criterii și punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluționarea cererilor de atribuire a unei locuințe sociale; 

-La pagina 12,  
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litera B - privind criteriile de acces la locuințe, punctul 5 și punctul 11 vor avea 

următorul cuprins: 

5.”Să nu fi fost evacuat dintr-o locuință din fondul locativ de stat / socială pentru care 

au deținut contract de închiriere sau în cazul în care contractul de închiriere încheiat 

cu proprietarul, a fost reziliat (din motive imputabile lor / nerespectare clauze 

contractuale)” 

11.”Să nu aibă /să nu fi avut dosare pe rolul instanțelor de judecată privind tulburarea 

ordinii și liniștii publice sau încălcarea clauzelor contractuale, în ultimii 3 ani.” 

-La pagina 13, 

litera C - privind criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, au fost inserate două 

criterii în vederea analizării și punctării dosarelor, după cum urmează: 

”   5. Loc de muncă: 

5.1.Căsătorit – ambii soți muncesc pe raza Municipiului Focșani…………....10 puncte 

5.2.Căsătorit – doar un soț lucrează pe raza Municipiului Focșani……………8 puncte 

5.3.Monoparental ……………………………………………………………………12 

puncte 

5.4.Pensionar ………………………………………………………………………...5 puncte 

    6. Vechimea locului de muncă la titularul cererii: 

6.1.   între 0 și 3 luni …………………………………………1 punct 

6.2.   între 3 și 6 luni…………………………………………2 puncte 

6.3.   între 6 și 12 luni……………………………………….3 puncte    ” 

După includerea acestor criterii, se va proceda la renumerotarea punctului 5 privind 

punctarea pentru situații locative sau sociale deosebite – în punctul 7, dar și a 

modificării și completării întregului regulament cu privire la aceste criterii de acces  

modificate, dar și a Anexei nr. II privind completarea declarației notariale; 

Anexa nr. III – privind Contractul de închiriere 

-La pagina 21, CAP VI, se va completa art. 11, cu litera ”c”, după cum urmează: 

”Să notifice locatarul în momentul în care se constată stricăciuni aduse locuinței și să 

acorde un termen de 5 zile pentru remedierea acestora. În cazul nerespectării 

termenului, să procedeze la acționarea în instanță a locatarului în vederea rezilierii 

contractului de închiriere, obligarea la plată a debitelor și pagubelor produse, cât și la 

evacuarea acestuia. Mulțumim!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Ok, haideți 

să supunem amendamentul făcut de doamna consilier Marcu la vot. Cine este „pentru” 

acest amendament? Cine se „abține”? 

În sală au votat „abținere” următorii consilieri: Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și „pentru” următorii 

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

Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian.  

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?”  

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Abținere.” 



98 
 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Mă abțin.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu? Domnule consilier Ungureanu ne auziți?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Mă abțin.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar amendamentul 

a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și cu 9 voturi 

„abținere” a doamnelor și domnilor consilieri, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Radu 

Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel. 

Supun proiectul 59 la vot. Cine este „pentru”?  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?”  

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Ați auzit, da?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ A spus pentru domnul Gongu, nu se aude?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Am spus o dată „pentru” domnișoară, 

chiar nu auziți?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Gongu, nu 

domnule Șelaru.” 
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Domnul consilier Gongu Emanuel: „Am zis și Gongu, am zis de 3 ori 

„pentru”. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok, perfect.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „E perfect până când?” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar proiectul 59 a 

fost aprobat cu 19 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

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

Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel, devenind hotărârea nr. 

233 . Trecem mai departe. Proiectul nr. 60. 

 

Se prezintă punctul 60 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

împuternicirea Primarului municipiului Focșani – Cristi Valentin Misăilă să 

încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de 

stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2 , ap. 06, în baza 

prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a Decretului lege 61/1990, cu modificările și completările 

ulterioare, a Legii 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

și a Sentinței Civile nr. 3957/07.10.2013; Iniţiatori: consilieri locali, Marcu Livia-

Silvia, Costea Ionel 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Dacă sunt 

discuții asupra acestui proiect? Dacă nu...Da, vă rog doamna viceprimar Tătaru.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Am doar o remarcă, o sugestie, pentru 

cei aflați prin Ministerul Dezvoltării încă rămași, să facă demersuri, să inițieze o 

modificare a Legii prin care să nu mai permită procurorilor și judecătorilor să-și 

cumpere pe doi lei locuințe de serviciu. Mulțumesc! 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Așadar, 

haideți să supunem la vot proiectul 60. Cine este „pentru”? 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?”  

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Iorga?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 



100 
 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Mă abțin.” 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar cu 17 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie 

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și cu 2 voturi 

„abținere” a domnilor consilieri, Iorga Marius-Eusebiu și Ungureanu Daniel, proiectul 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 234 

 

Se prezintă punctul 61 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

împuternicirea Primarului municipiului Focșani – Cristi Valentin Misăilă să 

încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de 

stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2 , ap. 26, în baza 

prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, a Decretului lege 61/1990, cu modificările și completările 

ulterioare, a Legii 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

și a Sentinței Civile nr. 1486/26.02.2021; Iniţiatori: consilieri locali, Marcu Livia-

Silvia, Costea Ionel 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Dacă     v-

ați plictisit domnule consilier Nițu puteți părăsi sala.  

Vă rog, dacă aveți discuții? Dacă nu, supun la vot.” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, domnul consilier 

Șelaru? Domnul consilier Iorga?”  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Gongu?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Șelaru?”  

Domnul consilier Șelaru Aurel:„ Pentru.” 
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 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Așadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie 

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Nedelcu Mihai, Iorga Marius-Eusebiu, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 235 

 

Se prezintă punctul 62 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Informării și Consultării Publicului nr.48614/2021 privind 

documentația PUZ și a aprobarea Planului Urbanistic Zonal << Elaborare PUZ 

pentru construire cabinet stomatologic și locuință serviciu P+2E >> - Focșani, 

str.Mitropolit Varlaam nr.52, nr.cadastral 61872, pe terenul în suprafață 

masurată de 216 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamna președintă...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Dacă sunt 

discuții, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Dați-mi voie doamna.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Vă dau, 

tocmai v-am dat cuvântul, vă rog, profitați de lucrul acesta. Domnule Nițu treceți la 

subiect vă rog.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da, doamna președintă ca să știți... doamna 

președintă, inițiatorul acestui proiect este domnul primar Cristi Valentin Misăilă.  95% 

sau 98% din 100 și ceva de proiecte sunt ale domnului primar.”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ..aveți 

ceva de menționat? Aveți ceva de menționat pe marginea proiectului 62? Eram la 

proiectul 62. Dacă sunt discuții la proiectul 62 ..Vă rog, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu mai puneți mâna, puneți pe altceva mâna, 

nu mai puneți pe ...”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Era cineva 

în sală care voia să ia cuvântul la proiectul nr. 62. Da vă rog, domnule consilier a venit 

cineva.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „A venit doamna respectivă și a vorbit cu 

dumneavoastră. V-aș ruga să vă pronunțați pentru că, am înțeles că...”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Deci 

domnule consilier vă rog să vă abțineți că este cetățeanul care are prioritate în fața 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Noi vom vota proiectul, da, mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „ 

Mulțumesc și eu. Felicitări, exact. Vă rog dați-i un microfon domnului. Mulțumesc 

doamna Dăscălescu.” 

Domnul Adrin Colin: „Doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri, 

domnule primar, mă numesc Adrian Colin, locuiesc pe strada Mitropolit Varlaam 54, 

vin din partea asociației 230, asociație care are 36 de locuințe în cele două blocuri 52 

și 54. Vreau să vă vorbesc despre amplasamentul acestui plan urbanistic zonal. Acest 

PUZ se află pe strada Mitropolit Varlaam, o stradă care are o singură intrare, o stradă 
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înfundată, o fundătură. Pe această stradă există o grădiniță Regatul poveștilor, există 

Centrul Cultural Județean, un coafor și câteva blocuri de locuințe. 

 Strada este extrem de aglomerată, acest spaţiu pe care se doreşte a se construi 

acest cabinet stomatologic, încă din 1996 de când ne-am mutat în aceste blocuri, 

reprezintă o oază de lumină, un spaţiu verde care este în apropierea celor două blocuri. 

Locuinţa, prin acest PUZ, noi considerăm că se restrânge caracterul rezidenţial al zonei 

respective, având în vedere că sunt atâtea instituţii şi mai puţine locuinţe. Aduce o 

aglomerare în plus a zonei respective, iar locurile de parcare şi aşa insuficiente, vor fi 

reduse extraordinar. PUZ-ul respectiv are câteva neconcordanţe, nu respectă hotărârea 

HG 345 privind locurile de parcare. Acele locuri de parcare care figurează în PUZ nu 

sunt funcţionale, decât  figurează patru locuri de parcare din care doar două sunt 

funcţionale. Conform normativului privind locurile de parcare din Regulamentul de 

Urbanism, care este aferent Planului Urbanistic Zonal, distanţa minimă pentru o 

maşină trebuie să fie de ....deci, distanţa minimă, nu optimă este de doi metri treizeci, 

într-adevăr şi de un metru între maşini. Ca să nu mai spunem că pubela care este 

amplasată pentru colectarea gunoiului menajer sau deşeurilor reciclabile este 

amplasată la şase metri de fereastra unei locuinţe, celei mai apropiate locuinţă care 

contravine Ordinului Ministerului Sănătăţii, 119. Nu avem nimic împotriva cabinetelor 

medicale doar că această zonă va crea un disconfort locuitorilor zonei respective. Vă 

mulţumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Da, mulţumesc şi eu. 

Domnule consilier, vă rog. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Da, aş vrea să-l întreb pe domnul aici de 

faţă , nu i-am reţinut numele. Vă rog să...domnule Colin, terenul al cui este?” 

Domnul Colin Adrian: „ Terenul este proprietate privată.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ A cui?” 

Domnul Colin Adrian: „ Nu ştiu. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Deci este proprietatea cuiva, nu? Care 

doreşte să facă ceva pe proprietatea lui şi dumneavoastră doriţi să vă jucaţi pe 

proprietatea omului. ” 

Domnul Colin Adrian: „ Nu este adevărat. ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Ba da, din ce aţi spus dumneavoastră, aţi 

spus că era o oază de verdeaţă şi un loc de recreere. Deci ăla este terenul, este proprietar 

omul acela, nu ştiu cine este, este proprietar pe acel teren, deci este dreptul dânsului, 

dreptul dumnealui să facă, mai ales dacă face ceva frumos acolo este normal să fie, are 

aprobările toate, nu înţeleg de ce dumneavoastră nu doriţi pentru că lăsând chestia cu 

parcarea, pentru că vedeţi dumneavoastră aici nu se votează parcările, da? Aici nu se 

votează parcările niciodată, deci lăsând chestia cu parcările că nu are nicio relevanţă, 

oricum domnii consilieri din faţa mea nu-i interesează chestia cu parcările, deci nici pe 

noi în cazul de faţă. Este dreptul, încălcaţi un drept de proprietate al unui cetăţean, 

dumneavoastră care nu aveţi niciun drept să-i încălcaţi dreptul de proprietate. Dacă nu 

va respecta planul de amplasament, proiectul şi aşa mai departe, vor suporta ei 

consecinţele, nu dumneavoastră. Dumneavoastră nu aveţi niciun drept legal să încălcaţi 

dreptul de proprietate. Mulţumesc. ” 
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Domnul Colin Adrian: „ Domnule consilier dacă îmi puteţi permite să vă 

răspund.” 

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

consilier, aş vrea să dau cuvântul domnului...dacă îmi permiteţi să dau cuvântul 

domnului arhitect şef care cunoaşte foarte bine situaţia să să vă explice din punct de 

vedere legal şi tehnic cum stau lucrurile. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule primar să 

termine dumnealui ce avea de spus şi am văzut că domnul arhitect a ridicat mâna şi o 

să-i dau cuvântul imediat, vă rog. ” 

Domnul Colin Adrian: „Deci,  fiindcă v-aţi adresat direct mie, noi nu încălcăm 

dreptul nimănui. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Lăsaţi-l să vorbească 

domnule consilier.” 

Domnul Colin Adrian: „V-am spus că în momentul în care se construieşte încă 

o instituţie diminuează caracterul rezidenţial al zonei, acel plan urbanistic zonal trebuie 

să rezolve nişte disfuncţionalităţi sau să rezolve o necesitate a zonei respective. Nu 

avem nimic împotrivă dacă titularul vine să îşi construiască o casă sau vine să facă, nu 

ştiu, altceva sau dacă cumva primăria ia terenul respectiv şi îşi face un loc de joacă 

pentru copii.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ V-aţi gândit dumneavoastră să facă loc de 

joacă, când e terenul omului. Haideţi domnule, fiţi serios puţin.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

lăsaţi-l să ducă ideea până la capăt.” 

Domnul Colin Adrian: „ Se poate face, se poate cumpăra.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Domnule,   dacă aş veni la dumneata şi ţi-

aş lua casa pentru că nu-mi place mie, că eu vreau acolo să mă joc, dumitale ţi s-ar 

părea normal? Cum să spuneţi asemenea lucru dacă este proprietar? ” 

Domnul Colin Adrian: „ Domnule consilier...” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier, 

haideţi să nu vorbim unul peste altul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Constituţia reglementeză dreptul de 

proprietate al fiecărui cetăţean român, nu puteţi dumneavoastră că sunteţi o asociaţie, 

de orice aţi fi, nu puteţi să îngrădiţi dreptul de proprietate al unui om, cumpăraţi-i 

terenul , daţi-i un preţ de nerefuzat şi cred că va pleca, dar nu veniţi cu forţa sau cu tot 

felul de mişmaşuri de astea ca să-i spună omului, nu domnule tu nu-ţi faci acolo. Are 

omul tot ce-i trebuie, am înţeles că l-aţi împiedicat să-şi facă gardul. Cum să faceţi aşa 

ceva? Vrea omul să-şi îngrădească proprietatea, ba da, vă rog domnule arhitect, mă 

scuzaţi.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Mai aveţi ceva de 

spus? ” 

Domnul Colin Adrian: „Nu, mulţumesc.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok. Domnule arhitect, 

vă rog.” 

Domnul arhitect şef Păduraru Coban George: „ Bună ziua. Vreau să spun că 

acest proiect urbanistic zonal a trecut prin comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi 
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urbanism, au luat act toţi specialiştii din comisie de propunerile făcute, au fost mici 

detalii care au fost lămurite pe parcursul discuţiilor. Despre locurile de parcare, sunt 

cât se poate de legale şi realizate conform normativelor în vigoare, un loc de parcare 

poate să aibă minim o lăţime de doi metri şi treizeci centimetri şi o lungime de cinci 

metri. 

Sunt patru locuri.. numai puţin, sunt patru locuri de parcare, într-adevăr cele 

două, mai în adâncimea terenului sunt blocate de celelalte două, care sunt la marginea 

terenului, dar la fel cum există locuri de parcare de tip etajat în care unul din locuri este 

întotdeauna blocat de celălalt, la fel poate funcţiona şi asta, este alegerea beneficiarului 

să-şi parcheze maşinile. Pentru noi contează foarte mult că există locul de parcare în 

interiorul terenului. 

Aşa cum a spus şi domnul consilier Nedelcu terenul este o proprietate privată, 

într-adevăr în momentul de faţă, la faţa locului arată ca un spaţiu verde în vecinătatea 

celor două blocuri, dar nu putem să nu considerăm faptul că terenul este proprietate 

privată şi cetăţeanul trebuie să-şi exercite drepturile aşa cum trebuie. Mai mult, regimul 

de înălţime propus este P+2, blocurile din vecinătate au deja un regim de înălţime P+3, 

din ce îmi aduc aminte, se specifică o distanţă de şase metri şi ceva faţă de blocul de la 

nord cred, aşa şi faţada acestui bloc se specifică în...domnii de la Asociaţia 230 au 

trimis şi către Direcţia Arhitect Şef şi către birou...şi o petiţie, răspunsul a fost acelaşi 

şi din partea proiectantului şi din partea primăriei. Deci, faţada respectivă prezintă nişte 

goluri ale grupurilor sanitare, înseamnă nişte ferestre de 40/40 de centimetri, care 

conform Ordinului 119/2014, Ordinul Ministerului Sănătăţii, nu este necesar a fi 

asigurat însorirea în data de 21 decembrie, o oră şi jumătate pe zi, aceasta fiind necesară 

a fi asigurată doar pentru camerele de locuit, deci pentru cameră de zi, pentru bucătărie, 

pentru baie, pentru hol, pentru orice alt tip de cameră decât cameră de zi şi dormitor 

nu trebuie să asigurăm însorirea la data respectivă. Pentru cealaltă vecinătate a blocului 

de la est este o distanţă de 12 metri şi ceva, menţionez faptul că înălţimea maximă 

propusă prin PUZ este de 10 metri , deci faţă de blocul respectiv este mai mult decât  

înălţimea H/2 cum se spunea, o chestie care a fost retrasă deocamdată din legislaţie dar 

care, uitaţi, respectă chiar mai bine, deci 12 metri distanţa pe orizontală este mai mare 

decât 10 metri înălţimea clădirii respective, deci nici nu poate fi vorba de umbrire aici. 

Construcţia a fost aliniată faţă de clădirile din zonă, ce să vă mai spun? Inclusiv 

doamna, cum o cheamă?..Drăgoiu, am discutat personal cu dumneaei şi mi-a arătat că, 

construcţia...deci s-a pus la un moment dat problema că cel care construieşte nu este 

stomatolog, vă anunţ că fiica dumneaei este de profesie stomatolog, deci este un proiect 

perfect pertinent, e dreptul cetăţeanului, are de la noi toate aprobările, nu văd nicio 

problemă. Mulţumesc! ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, vă rog. ” 

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

doamna viceprimar, îi dau cuvântul doamnei. ” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Da, eu sunt de acord că dreptul la 

proprietate privată trebuie respectat, sunt de acord că spaţiul verde în oraş este 

insuficient, sunt de acord că trebuie schimbată legea cu acel studiu de umbrire care nu 

justifică de niciun fel o oră şi jumătate la solstiţiul de iarnă, când de fapt nici nu e soare, 

sunt de  acord ca toate spaţiile care pot fi răscumpărate de către primărie, să vină în 
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patrimoniul primăriei şi să facem un efort financiar să răscumpărăm aceste spaţii 

retrocedate. ” 

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

şi resursa şi putem face lucrul acesta. ” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Da, pe viitor da, dar nu trebuie să ne 

opunem acestor proiecte deja votate pentru că asta este situaţia. Vă mulţumesc!” 

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

permiteţi, două chestiuni, domnul administrator  vă înţeleg poate, pe de o parte 

punându-mă în situţia dumneavoastră, opţiunile sau mai bine zis nemulţumirile dar pe 

de altă parte vă spun doar atât, că aţi menţionat dumneavoastră în susţinerile făcute, că 

dacă ar fi construit o casă nu s-ar mai fi diminuat caracterul rezidenţial al zonei. Vă 

aduc la cunoştinţă faptul că dumnealor puteau să fie,...nu am vrut eu să spun, puteau 

să fie nesinceri cu noi, să vină să facă un plan urbanistic zonal pentru o casă, că de fapt 

acolo este o casă cu două etaje, da? Şi ulterior printr-un simplu certificat de urbanism 

să-i schimbe destinaţia şi peste noapte să vă treziţi acolo că nu funcţionează o 

stomatologie, care din punctul meu de vedere dacă există o programare făcută corect, 

mai mult de una, două maşini, să spunem prin absurd doi clienţi simultan nu vor veni 

niciodată. O programare corectă şi respectată de către stomatologia respectivă nu are 

mai mult de două scaune, domnul consilier Nedelcu poate să ne spună. 

Mai mult decât atât, dumneavoastră spuneţi acolo că e un spaţiu verde, sunt total 

de acord, l-aţi utilizat, v-aţi bucurat de el atât timp cât proprietarul nu l-a îngrădit. Am 

înţeles că a venit proprietarul, a obţinut autorizaţia pentru construirea împrejmuirii şi 

dumneavoastră împreună cu vecinii dumeavoastră v-aţi opus, aţi făcut scandal, a venit 

poliţia acolo, a ieşit o întreagă discuţie, ceea ce din punctul meu de vedere nu este 

civilizat. 

Mai mult decât atât, dacă noi am răscumpăra acel teren, ceea ce este total 

imposibil la momentul ăsta, la modul cum arată bugetul, vă aduc la cunoştinţă că mai 

avem nevoie până la sfârşitul anului de 58 milioane de lei şi noi în fondul de rezervă 

mai avem 6 milioane, plus încă 6 milioane care ne-au venit acum de la Finanţe. Deci 

mai avem nevoie de undeva de 46 milioane doar pentru anul acesta. 

Un loc de joacă ca să-l construim acolo v-ar fi adus de  o mie de ori mai multe 

neplăceri  şi vă pot da un exemplu concret a unui loc de joacă  pe care l-am desfiinţat 

după strada Aleea Căminului, în imediata vecinătate a curţii Creşei nr. 1. Era un loc de 

joacă exact în vecinătatea unor blocuri, exact la fel, peretele cu ferestrele grupurilor 

sanitare, copiii bineînţeles se jucau, băteau mingea în peretele respectiv şi mulţi vecini 

au insistat, mulţi cetăţeni de acolo au insistat să desfiinţăm locul ăla de joacă şi l-am 

desfiinţat. Acum dumneavoastră decideţi, Consiliul Local decide, dar eu vin şi spun 

atât, că odată  ce a primit avizul favorabil pozitiv din partea comisiei tehnice de 

urbanism şi amenajarea teritoriului înseamnă că au fost îndeplinite toate condiţiile 

impuse de  legislaţia în vigoare în acest moment. Consiliul Local trebuie să aibă în 

vedere şi acest aspect pe de o parte şi pe de altă parte aşa cum s-a spus foarte bine şi 

aici trebuie să avem în vedere şi faptul că trebuie să respectăm dreptul de proprietate 

al cetăţeanului, indiferent că ne place sau că nu ne place. Trebuie să vieţuim într-o bună 

colaborare cu toţi vecinii noştri pentru că altfel nu o să ajungem la nicio discuţie 
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coerentă şi dezvoltarea oraşului până la urma aici duce, spaţiile verzi într-adevăr sunt 

o problemă dar pe care sper să o rezolvăm cât se poate de repede. Vă mulţumesc! ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Dacă nu mai sunt 

discuţii propun să trecem la procedura de vot. Aşadar proiectul 62 îl supun la vot. Dragi 

colegi, cine este pentru? 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu.  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „În online doamna 

Stroie. Doamna consilier Stroie. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Şelaru. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Şi menţionez că a ieşit 

din sală, din online domnul consilier Ungureanu şi a intrat domnul consilier Macovei. 

Da? Aşadar proiectul a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor 

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

Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga 

Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel 

devenind hotărârea nr. 236 . 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Trecem la proiectul 

63.., 63, la 62 am votat.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Nu are aviz.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu are avizul, scuzaţi-

mă, comisiilor de specialitate, corect. ” 

 

Se prezintă punctul 64 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 

unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru 

o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2021; 

                                                            Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Vă rog să faceţi 

propunerile în plen. Da, domnule consilier Dumitru. ” 
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Domnul consilier Victor Dumitru: „Grupul consilierilor PNL-USR-PLUS o 

propune pe doamna viceprimar Tătaru Alexandra.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră aveţi 

vreo propunere?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu, vroiam tot pe doamna Tătaru că arată bine 

în ultimul timp şi poate să ne conducă pe culmi.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ok, aşadar trebuia să 

spuneţi dinainte. Lăsaţi, lăsaţi că vă gândeaţi. Aşadar, haideţi să votăm. Cine este 

pentru această propunere? Da?  

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu.  

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

Stroie. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Şelaru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru prietena mea, doamna 

viceprimar.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Şelaru. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Abţinere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar proiectul a fost 

aprobat cu 19 voturi „pentru”. 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„A fost abţinere.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Ce aţi spus?” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Şelaru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Numai puţin, numai 

puţin.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Dacă-mi permite-ţi doamna consilier, aş fi 

vrut eu să vă... asta, dar am avut un caz de viaţă şi de moarte pe telefon şi chiar nu am 

avut cum să răspund, ca de obicei PNL-ul fură şunca din fasole dar nu mai contează, 

eu din tot sufletul vă urez succes. Mulţumesc! ” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Doamna secretar voiaţi 

să-mi spuneţi ceva?” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„ Cred că nu s-a auzit bine pentru domnul Şelaru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „A spus pentru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Am spus abţinere.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„A spus abţinere.” 

Proiectul nr. 64 a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor 

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

Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga 

Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și o „abținere” la vot 

a domnului Șelaru Aurel, devenind hotărârea nr. 237  

 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Aşadar, propunerea a 

fost votată şi acum votăm proiectul, trebuie să votăm proiectul, da? Rămâne aşa? A 

fost doar o propunere şi dacă nu era acceptată, supun proiectul...ok, ok cum ziceţi.  

Aşadar proiectul 65 a fost retras de pe ordinea de zi. 66... ” 

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

permiteţi, doamna preşedinte, mi-au adus la cunoştinţă colegii că au mai survenit, au 

mai constatat mici erori la proiectul 100 şi 101 şi să-l retragem şi să-l punem pe ordinea 

de zi la următoarea şedinţă, să nu mai fim nevoiţi să revenim asupra lui. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ 100 şi... . ” 

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

au fost verificate şi da, pentru că au fost foarte multe, au fost făcute la viteză şi au fost 

scăpate nişte erori în aceste proiecte şi mai urmează, nu sunt astea, da restul urmează, 

da, vreţi să le retragem pe toate, să le discutăm în altă şedinţă? Aţi obosit? Le retragem 

pe toate. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu. Haideţi la proiectul 

66. ” 

 

Se prezintă punctul 66 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Profesor Dimitrie 

Caian, nr. 18, înregistrat în evidența fiscală pe numele Banciu Mirela; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Supun la vot proiectul 

66. Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie. Da? Nu se aude. ”  

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Ok. Domnule consilier 

Şelaru. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru proiectul iniţiat de primar.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel  proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 238. 

 

Se prezintă punctul 67 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, Bulevardul București, 

nr. 15, înregistrat în evidența fiscală pe numele Bogdan Cosmin Cătălin;   

                                                                 Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru 

proiectul 67? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie. ”  

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Iniţiatorul, nu ne spuneţi cine este 

iniţiatorul?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Şelaru. Domnule consilier Şelaru. Domnule consilier Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Deci iniţiator Primar Cristi Valentin Misăilă, 

da?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel  proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 239. 

 

Se prezintă punctul 68 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Emanoil Petruț, nr. 

1, înregistrat în evidența fiscală pe numele SC CIBERTRANS SRL;                                                                         

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru 

proiectul 68? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „În online doamna 

consilier Stroie. ”  

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Iniţiator Primar Cristi Valentin Misăilă. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru”, cu toate că domnul consilier Şelaru nu ştiu dacă şi-a exprimat votul, are alte 

precizări. Cu 19 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel  proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 240. 
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Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „A zis pentru, a zis, dar sunteţi 

obligată să ştiţi să daţi citire întregului proiect de hotărâre.” 

 

          Se prezintă punctul 69 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Maior Gheorghe 

Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ciobanu Miorița; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie. ”  

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Pentru. Vă e silă să citiţi tot proiectul? Vă 

întreb, vă e silă? ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru. Bănuiesc că nu puteţi să-i 

pronunţaţi numele domnului primar, de asta, vă excită.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Vă rog să întrerupeţi 

sau să scoateţi din online colegii care au un limbaj, în primul rând nepotrivit pentru o 

şedinţă de Consiliu Local, asta să vorbiţi acasă cu...exact, să vorbiţi acasă cu cine doriţi 

dumneavoastră, cred că vă faceţi de râs. Cred că vă faceţi de râs, domnule Iorga, fost 

viceprimar al municipiului Focşani şi nu vă face cinste.” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „ A excita nu este un lucru urât, şi 

ochiul se excită şi vă gândiţi cred că la prostii dumneavoastră. Să vă fie ruşine că v-aţi 

gândit la prostii.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Rog colegii de la 

tehnic să întrerupă, să întrerupeţi microfoanele din online şi cu atât mai mult domnul 

consilier Iorga vă cred că poate nu ştiţi să vă comportaţi dacă aveţi astfel de limbaj.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru”, presupun că au votat, a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, 

Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, 
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Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Şelaru Aurel  proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 241 . 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Nu aţi întrebat domnul Gongu, domnul Macovei.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Cred că a uitat de noi domnişoara, cred 

că e un pic deplasat. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Au votat, au votat 

dumnealor în timp ce domnul Iorga avea un limbaj neadecvat. Proiectul numărul 71.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Domnişoara preşedinte, domnişoara 

preşedinte mă ascultaţi? ” 

 

Se prezintă punctul 71 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Maior Gheorghe 

Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele Dandica Constantin; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru acest 

proiect? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Putem face discuţii?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Stroie. Doamna consilier Stroie, scuzaţi-mă. ”  

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnul consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Domnul, nu doamna? ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru. Şi m-am referit că vă excită 

nervos dar m-aţi înţeles greşit aşa cum v-am spus, v-aţi gândit doar la prostii.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. Domnule consilier Macovei.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Mă auziţi, mă auziţi? Domnişoara 

Dimitriu?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” proiectul a fost aprobat. Proiectul 72, proiect de... V-am auzit, dacă aveţi 

remarcă asupra...Vă rog.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Vreau să vă fac o remarcă. Vedeţi că aţi 

sărit peste proiectul 70.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„ Da, 70,  asta vroiam să vă spun.” 
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Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Vedeţi că dumneavoastră trebuia să 

votaţi proiectul 69, dar 69 cred că vă stă dumneavoastră....vedeţi că aţi greşit...şi 

întoarceţi-vă. De ce nu sunteţi atentă?”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ 70? Da 70. Ok, 

lăsaţi...am votat 71 acum, da? Puteţi să menţionaţi cu 19 voturi „pentru” a doamnelor 

și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Dumitru 

Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie 

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Şelaru Aurel  proiectul 71 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 242 . 

 Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Şi ne întoarcem la 

proiectul 70. Mulţumesc pentru remarcă. ” 

 

Se prezintă punctul 70 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Maior Gheorghe 

Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ciobanu Vasile; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie? Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu:„Muţumesc. Domnule 

consilier Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Cine este iniţiatorul acestui proiect, doamnă 

? ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Nu se aude doamna preşedintă? Aveţi 

urechile înfundate?  ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru proiectul iniţiat de primar.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cu 17 voturi „pentru” 

. 
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Domnul consilier Aurel Șelaru: „Este o problemă, am votat pentru, scoate-ţi 

vata din urechi?” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Trebuie să trecem mai 

departe la proiectul 72... .” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„ Sunt 19, a votat toată lumea.” 

Proiectul nr. 70 a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” a doamnelor și domnilor 

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

Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga 

Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și Şelaru Aurel, 

devenind hotărârea nr. 243 . 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Chemaţi asistenţa medicală că nu prea mai 

aude.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cred că ar trebui să fie 

prezenţi în sală că în online sunt foarte viteji şi e drăguţ, deja e...” 

 

Se prezintă punctul 72 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Maior Gheorghe 

Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele Dandica Margareta; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru acest 

proiect? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Mă auziţi? ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ M-aţi auzit, da?  ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cu 19 voturi „pentru” 

a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 
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Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

244 . 

 

          Se prezintă punctul 73 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Alexandru; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Doamna preşedintă vreau să întreb 

ceva. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Vă rog. ” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ De la proiectele 73 până la proiectul 

80 toate imobilele sunt pe strada Argeş, nr. 35? ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, sunt moştenitori, 

de aceea. Impozitul, fiecare este dator să-l plătească, au cotă parte din proprietate.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Vă mulţumesc. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Deci proiectul 74, cine 

este pentru? 73...fiind acelaşi nume, aceeaşi adresă, mă rog numele de familie...exact. 

Cine este pentru, da?” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „ Văleu, văleu limba română. Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.”  

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 
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Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 245 . 

 

          Se prezintă punctul 74 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 

35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Cosmina; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cu 19 voturi „pentru” 

a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

246 . 

 

          Se prezintă punctul 75 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 

35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Elena; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Doamna consilier 

Stroie. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cu 19 voturi „pentru” 

a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

247 . 

 

          Se prezintă punctul 76 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 

35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Emilia Izabelle; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cu 19 voturi „pentru” 

a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

248 . 

 

          Se prezintă punctul 77 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 

35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Marilena; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

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

Stroie. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Şelaru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Iorga. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Macovei. ” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cu 19 voturi „pentru” 

a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

249 . 
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          Se prezintă punctul 78 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 

35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Spiru-Teodor; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru, evident.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cu 19 voturi „pentru” 

a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

250 . 

 

           Se prezintă punctul 79 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 

35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Vasile; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 251 . 
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           Se prezintă punctul 80 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Radu-Haret Alina Liliana; 

                                                      Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 252 . 

 

          Se prezintă punctul 81 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Constantin Stere, 

nr. 57, înregistrat în evidența fiscală pe numele Iordache Maria; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 253 . 
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          Se prezintă punctul 82 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu Carmen-Mădălina; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 254 . 

 

          Se prezintă punctul 83 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu David Ioan; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 255 . 
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          Se prezintă punctul 84 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu Iulia; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 256 . 

 

          Se prezintă punctul 85 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu Luca-Andrei; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 257. 
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          Se prezintă punctul 86 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu Narcis-Nicușor; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Cu 19 voturi „pentru” 

a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

258. 

 

          Se prezintă punctul 87 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Ecaterina Varga, 

nr. 56, înregistrat în evidența fiscală pe numele Sîngerean Carmen; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru. Sunt pentru toate proiectele, 

domnişoară.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Cu 19 voturi „pentru” 

a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 
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Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

259 . 

 

          Se prezintă punctul 88 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada I.L. Caragiale, nr. 

25, înregistrat în evidența fiscală pe numele Turila Nela; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 260. 

 

          Se prezintă punctul 89 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani T23, P64/4, CAD 61684, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Anuțoiu Gigea; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, 
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Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 261. 

 

          Se prezintă punctul 90 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei, 

nr. 60, înregistrat în evidența fiscală pe numele Chitic Ioan; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 262. 

 

          Se prezintă punctul 91 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei, 

nr. 60, înregistrat în evidența fiscală pe numele Chitic Mirela; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, 
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Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 263. 

 

          Se prezintă punctul 92 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, T23, P64/1, CAD 65597, 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Ciuraru Verginia; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 19 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

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

George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu 

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

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 264. 

 

          Se prezintă punctul 93 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 60749-998 înregistrat 

în evidența fiscală pe numele Dima Iuliana; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Aşadar, cred că nu mai 

este domnul Gheoca în sală...domnul Costea... .” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Avem cvorum.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Da, dar nu am 

menţionat.” 
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Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Avem cvorum, am fost atente.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Proiectul a fost aprobat 

cu 16 voturi „pentru”, da 16, da, din 19, 3 nu sunt: Costea, Gheoca şi Dumitru, da? ” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 16 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina,  

Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-

Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 265. 

 

          Se prezintă punctul 94 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 60749-998 înregistrat 

în evidența fiscală pe numele Dima Marian; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 16 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-

Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 266. 

 

          Se prezintă punctul 95 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, T70, P4154, CAD 61210 

înregistrat în evidența fiscală pe numele Dobrescu Sorin; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 
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Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „16 voturi „pentru” a 

doamnelor și domnilor consilieri Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță 

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

267. 

 

         Se prezintă punctul 96 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Calea Moldovei 

T29, înregistrat în evidența fiscală pe numele SC OMNIUM INVEST SA prin 

lichidator CII Matache Alice Mirela; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina, Dumitru Victor, Gheoca Corneliu, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu. 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cu 16 voturi „pentru” 

a doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, Marcu Livia, 

Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-Eusebiu, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 268. 

 

         Se prezintă punctul 97 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 66949, înregistrat în 

evidența fiscală pe numele Robu Andrei Dan; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 16 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 
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Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-

Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 269. 

 

          Se prezintă punctul 98 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 1207/2/2N; CAD 

1207/1/1N; CAD 1207/1/1/3M, înregistrat în evidența fiscală pe numele Sandu 

Liliana; 

                                                           Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 16 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-

Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 270. 

 

          Se prezintă punctul 99 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 1207/2/2N; CAD 

1207/1/1N; CAD 1207/1/1/3M, înregistrat în evidența fiscală pe numele Sandu 

Pavel; Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Da. Cine este pentru? 

” 

În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Da, mulţumesc! Cu 16 

voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-
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Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 271. 

 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Mai avem, 100 şi 101 

sunt retrase şi mai avem încă două proiecte care au venit în suplimentarea ordinii de zi 

şi am înţeles că proiectul, ordinea este viceversa .” 

 

          Se prezintă în suplimentarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

însușirea documentației cadastrale și aprobarea apartamentării Punctului 

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

Căminului, T176, P 9312, aparținînd 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 Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

          În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aşadar cu 16 voturi 

„pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-

Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 272. 

 

     Se prezintă în suplimentarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea dării în administrare Direcției de Asistență Socială Focșani a unor 

spații, aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea utilizării 

potrivit competențelor și atribuțiilor aprobate prin Regulamentul de Organizare 

și Funcționare; 

                                                               Inițiator,Primar, Cristi Valentin Misăilă 

          Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Cine este pentru? ” 

          În sală au votat „pentru” următorii consilieri: Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Mocanu 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru. ” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „ Pentru. ” 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 
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Domnul consilier Liviu George Macovei: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Ok. În online... Cu 16 

voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina, 

Marcu Livia, Macovei Liviu George, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, 

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Cristina, Iorga Marius-

Eusebiu, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu şi Şelaru Aurel proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 273. 

 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Avem secţiunea a 

doua - Adrese, rapoarte şi informări şi va trebui să le dau citire şi secţiunea a treia - 

diverse. Dacă vrea cineva să se înscrie la cuvânt? Da, doamna viceprimar.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Îmi cer scuze, eu trebuie să mă retrag. Am 

un caz destul de aiurea şi nu pot să mai stau.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Vă mulţumim.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Atunci dacă se retrage domnul 

Nedelcu, doamna preşedintă vă propun să discutăm diverse şi după aceea domnul 

consilier Nedelcu se poate ....” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Nu se poate schimba 

ordinea.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ E o chestiune importantă şi ... 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Îmi pare rău, am pe cineva cu COVID şi 

chiar e aiurea, nu fac mişto.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Îl  priveşte pe 

dumnealui în mod direct? ” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Nu, pe toţi consilierii.” 

Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ O să se uite pe 

înregistrare. A zis că nu mai poate sta. Aveţi grijă! ” 

     Secţiunea a doua punctul 1 - Adresa Instituției Prefectului - județul Vrancea nr. 

3143/30.08.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 

83261/31.08.2021 emisă urmare controlului de legalitate privind Hotărârile Consiliului  

local al municipiului Focșani nr. 25-37/2021; 

     Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ La punctul 2 Adresa 

Instituției Prefectului - județul Vrancea nr. 4474... Bună ziua şi vă rog să veniţi să luaţi 

loc dacă doriţi, la prezidiu. Avem onoarea cu domnul prefect al judeţului Vrancea 

Gheorghiţă Berbece, cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Cătălin Toma şi cu 

domnul ministru deputat Ion Ştefan. Vă mulţumim pentru participare la şedinţa 

noastră. Eram la secţiunea a doua – Adrese, rapoarte, informări la punctul 2. ” 

          Punctul 2 - Adresa Instituției Prefectului - județul Vrancea nr. 4474/30.08.2021 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 83267/31.08.2021 emisă urmare 

controlului de legalitate privind Hotărârea Consiliului  local al municipiului Focșani 

nr. 57/2021; 

          Punctul 3 - Adresa Instituției Prefectului - județul Vrancea nr. 4932/01.09.2021 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 83926/01.09.2021 emisă urmare 

controlului de legalitate privind Hotărârilor Consiliului  local al municipiului Focșani 

nr. 58-66/2021; 
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         Punctul 4 - Adresa Instituției Prefectului - județul Vrancea nr. 7028/22.09.2021 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 91450/22.09.2021 emisă urmare 

controlului de legalitate privind Hotărârilor Consiliului  local al municipiului Focșani 

nr. 102-107/2021; 

         Punctul 5 - Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 9604/07.09.2021 

înregistrată la Primăria municipiului Focșani nr. 85958/07.09.2021 privind efectuarea 

orelor de muncă în folosul comunității de către persoanele apte de muncă beneficiare 

de ajutor social în luna august 2021; 

         Punctul 6 - Comunicarea emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 

1539/91/2021 privind anularea HCL nr. 513/2019 prin care s-a aprobat Raportul 

informării și consultării publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația 

P.U.Z., și Planul Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese pentru 

străpungere strada Militari – Anghel Saligny” – Focșani, intravilan, nr. cad. 61185, 

61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp. 

        Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Urmează secţiunea trei 

la punctul diverse. Dacă mai sunt şi alte înscrieri la cuvânt în afară de dumneavoastră, 

doamna viceprimar. În online vrea vreun coleg să se înscrie la cuvânt? ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Ok, aş fi vrut...dacă tot suntem 

onoraţi cu aşa vizită la nivel înalt o să rezum pe scurt, să zic aşa doleanţa mea, dorinţa 

să vă adresez dumneavoastră domnilor consilieri şi domnului primar rugămintea să ne 

gândim şi la o modalitate de a recompensa proprietarii de clădiri neîngrijite, nu doar 

să-i supraimpozităm sau să-i sancţionăm dar poate să-i şi scutim de impozit sau să 

reducem din impozitul anual dacă ei intervin oarecum în imaginea arhitecturală, dacă 

ei execută lucrări de îngrijire şi de îmbunătăţire a aspectului exterior al clădirii poate 

ne gândim şi la scutire de taxe, de impozite pe anul respectiv, aşa cum pot fi scutiţi de 

impozit anual cetăţenii de onoare ai oraşului poate şi motivaţi şi cei care nu-şi permit 

a îngriji locuinţele din varii motive şi ne permite legea. ” 

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

înseamnă că toţi cei care îşi fac curăţenie şi îşi întreţin imobilele, ei sunt văduviţi de 

aceste beneficii pe care le spuneţi dumneavoastră. ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Nu neaparat, se poate invoca un 

articol...  ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „ Pe de altă 

parte există o prevedere legală prin care se spune foarte clar, cei care deţin imobile-

monument istoric au obligaţia să reabiliteze şi să întreţină aceste monumente istorice. 

Neîntreţinerea şi nereabilitarea acestora conduce la o supraimpozitare, ceea ce am făcut 

noi în acest moment dar nu numai monumentele istorice, toate terenurile şi imobilele 

din municipiu, de pe raza UAT-ului pe de o parte, pe de altă parte dacă doriţi să 

acordăm nişte scutiri haideţi să ne gândim în primul rând la cei care şi-au mai propus 

la un moment dat şi nu s-a mai continuat, acele concursuri prin care cetăţenii 

înfrumuseţau şi întreţineau spaţiile verzi din jurul blocurilor, din jurul clădirilor şi aşa 

mai departe. Aici ar trebui să intervenim noi, pentru că din punctul meu de vedere orice 

om gospodar trebuie să îşi întreţină imobilul, dacă nu şi-l întreţine înseamnă că nu este 

gospodar sau are o problemă financiară şi atunci este cu totul şi cu totul altă soluţie. ” 
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        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Dar nici nu putem permite să lăsăm 

oraşul, tot oraşul în paragină, dacă tot oraşul ar fi fost cu clădiri monument istoric şi 

toţi proprietarii fără bani, nu ştiu dacă...” 

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

doamna viceprimar haideţi să vă spun logica până la capăt a acestei prevederi prin 

Codul Fiscal, nu este prin... ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Deci trebuie să găsim o modalitate 

de scutire, de recompensă, nu ştiu. ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Dar ne permite legea 227/2015, 

există un articol în acest sens. ” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „  Nu ne dă 

voie să premiem. ” 

        Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Nu neaparat să premiem, să scutim. 

” 

        Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „ Pe de o 

parte daţi-mi voie să vă spun că logica acestei prevederi legale pe care am solicitat-o 

în mai multe rânduri şi s-a introdus până la urmă, a fost aceea ca în momentul în care 

cetăţenii respectivi au aceste impozite de plată ori se conformează şi revenim la 

impozitul obişnuit pe terenul respectiv, dacă nu se conformează putem face o executare 

silită şi să luăm cu titlu gratuit imobilul respectiv în proprietatea şi administrarea 

primăriei, a Consiliului Local şi atunci ar fi în sarcina noastră să întreţinem acele 

imobile. ” 

         Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ S-a întâmplat...s-a întâmplat acest 

lucru în istoria administraţiei locale? ” 

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

deocamdată nu s-a întâmplat, suntem...vă aduc la cunoştinţă suntem în proces cu Casa 

de Cultură a Sindicatelor din municipiul Focşani, care ştiţi foarte bine că arată foarte 

deplorabil. ” 

         Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „ Dar casele Macridescu domnule 

primar? ” 

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

propune toate la rândul lor, în funcţie de cum vor fi elaborate documentaţiile. ”                                                                                                                

         Doamna viceprimar Alexandra Tătaru: „Şi mai sunt exemple de genul ăsta.” 

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

aduc la cunoştinţă că acolo există deja un certificat de urbanism obţinut de către noul 

proprietar, acolo a fost o situaţie legată de moştenirea şi de clarificarea actelor de 

vânzare cumpărare, ulterior s-a obţinut un certificat de urbanism şi acolo se doreşte să 

se construiască, menţinând caracterul monumentelor istorice, să se construiască nişte 

galerii comerciale.” 

         Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule consilier 

Costea vă rog. ” 

         Domnul consilier Ionel Costea: „ Bună ziua, bună ziua domnule preşedinte, 

domnule prefect, domnule deputat, au trecut mai mult de două şedinţe şi nu am văzut 

niciun fel de iniţiativă de proiect în sprijinul căldurii pentru această iarnă. Vremea 

rece se apropie, nu am văzut nimic, nimic, nimic la mapă, nu am găsit nimic, deci 
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vine iarna, zece mii de locuitori ai municipiului Focşani sunt încă racordaţi la ENET, 

trebuia să se umple instalaţiile cu apă din câte ştiu, temperaturile încep să scadă 

noaptea şi nu am regăsit nimic în sprijinul cetăţenilor, batem monedă, ajutăm, facem 

pentru cetăţeni. Ce facem pentru cetăţeni în această iarnă? ”        

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

consilier sunteţi într-o mare eroare, pe de o parte sunt 10.500 de apartamente şi 289 

de clădiri ale instituţiilor publice, deci numărul de cetăţeni beneficiari ai sistemului 

de termoficare centralizat, mult criticat de.. ”. 

         Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Bună ziua domnule 

secretar de stat Nicu Tănase, mulţumim că aţi venit. ” 

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

USR, este...repet, de zece ori mai mare decât ce aţi spus dumneavoastră, aproximativ 

40.000 de cetăţeni beneficiază de serviciile acestui sistem centralizat de încălzire. Vă 

reamintesc faptul că, preţul la gigacalorie facturat către populaţie este de doar 285 de 

lei pe gigacalorie, diferenţa între preţul stabilit reglementat de Agenţia Naţională de 

Reglementare a Energiei- ANRE este de 400,20 de lei în acest moment pe gigacalorie, 

diferenţa se suportă prin subvenţie de la bugetul local. În acest moment, pentru anul 

acesta, pentru sezonul rece avem în buget doar suma de un milion şase sute de mii de 

lei asiguraţi pentru subvenţia gigacaloriei. Am făcut o adresă prin care am răspuns 

solicitărilor venite din partea Instituţiei Prefectului şi am transmis suma necesară 

pentru a acoperi cheltuielile cu încălzirea în municipiul Focşani. Mai mult decât atât 

s-a elaborat chiar un proiect de hotărâre şi mulţumesc pe această cale şi domnului 

preşedinte Cătălin Toma şi domnului prefect că au semnat acel proiect de hotărâre de 

guvern prin care solicităm eliberarea, alocarea de fapt din fondul de rezervă a 

bugetului de stat a sumei de 13 milioane de lei dacă nu mă înşel, pentru a asigura 

subvenţia la agentul termic. Mai mult decât atât în adresa prin care Instituţia 

Prefectului ne-a solicitat să spunem... avem nevoie până la sfârsitul anului, am prins 

încă o dată suma respectivă, chiar am mărit suma respectivă deoarece avem informaţii 

că începând cu 1 octombrie preţul de referintă la gigacalorie va fi crescut cu cel puţin 

80%, deci suportabilitatea bugetului local este depăşit în acest moment şi nu putem 

asigura măcar subvenţia. Noi atât avem posibilitatea, în acest moment noi suntem la 

zero, nu avem datorii faţă de ENET pentru a le da subvenţia, adică nu suntem restanţi 

la subvenţii, da? Iar mai mult decât atât nu am stat degeaba, ENET-ul este o societate 

în insolvenţă. Am înţeles că pe data de 5 octombrie instanţa se va pronunţa cu privire 

la desemnarea uniu lichidator. A venit ENET-ul am discutat, au deja un contract 

încheiat pentru prima parte a lunii octombrie urmând ca după ce se desemnează 

lichidatorul, acesta are obligaţia să identifice posibilităţile financiare şi contractuale 

de a obţine în continuare cantităţile de gaz necesare, pe care le avea.” 

         Domnul consilier Ionel Costea: „ Concret ce le spuneţi cetăţenilor, să stea 

liniştiţi, să doarmă liniştiţi, avem asigurat totul, da? ”    

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

spun cetăţenilor? Dacă Guvernul României va aloca sumele necesare pentru 

asigurarea subvenţiei din partea Consiliului Local la gigacalorie, ENET-ul va avea 

posibilitatea financiară să achiziţioneze, să contracteze cantităţile de gaz necesare 

pentru a traversa această iarnă. ” 
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         Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Aici vreau să vă întreb 

eu ceva domnule primar, în şedinţa trecută rămăsese că faceţi acea solicitare şi că o 

trimiteţi mai departe pentru sumele nesesare, către guvern. ” 

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

spus-o mai devreme că am trimis proiect de hotărâre de guvern semnat. ” 

           Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Nu aţi trimis-o? Sau 

aţi trimis-o? ” 

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

întrebaţi-l pe domnul preşedinte. ” 

           Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Nu, eu pe 

dumneavoastră vă întreb că nu e.... ” 

           Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „ 

Întrebaţi-l pe domnul preşedinte şi pe domnul prefect. ” 

           Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Deci aţi trimis-o la 

guvern. Foarte bine. ” 

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

fost trimisă imediat. ” 

         Domnul consilier Ionel Costea: „ Şi ENET-ul mai poate cumpăra gaz în 

momentul de faţă? ” 

           Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „ 

Bineînţeles, dacă are fonduri poate să cumpere gaz după bursă.” 

           Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Ok.” 

         Domnul consilier Ionel Costea: „ Dacă dumneavoastră ne asiguraţi că totul e 

perfect.”    

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

am spus dacă vom avea fondurile necesare alocate de la guvernul României din buget, 

de la fondul de rezervă a bugetului vom putea să alocăm subvenţia în avans în baza 

acelei sume primite de către ENET, ENET-ul se va duce pe bursă şi va putea 

achiziţiona cantitatea de gaz necesară pentru traversarea acestei ierni. Dat fiind 

evoluţia şi explozia preţurilor la gaze naturale, la energie electrică şi aşa mai departe, 

da? 

         Domnul consilier Ionel Costea: „ Cei de la ENET specific, în ultima discuţie 

pe care am avut-o au spus exact aşa: fără sprijinul primarului noi nu putem...şi fără 

garanţia instituţiei primarului nu putem cumpăra gaz. Este eronat?”    

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

punct de vedere legal am făcut toate demersurile necesare pentru a obţine bani, sprijinul 

nostru, nu al primarului, al Consiliului Local este acela... ” 

           Domnul consilier Ionel Costea: „ S-a referit strict la instituţia primarului de la 

care au cerut acel sprijin, să fie.. ” 

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

nu are bani în visterie, bugetul este gestionat de Consiliu Local, ştiţi foarte bine că 

dumneavoastră stabiliţi cum se utilizează. ” 

           Domnul consilier Ionel Costea: „ Nu despre bani discutăm, dumneavoastră ca 

şi... ” 
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           Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnul primar nu 

mai dezinformaţi, Consiliu Local nu are bani, primăria are bani.” 

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

informez cetăţenii care ştiu mai bine ca dumneavoastră administraţie...nu primăria are 

bani.” 

           Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule primar 

primăria este cea care gestionează banii, nu Consiliul Local.” 

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

facem lecţie de administraţie publică, doamna viceprimar ? ” 

           Domnul consilier Ionel Costea: „ Domnul primar, numai un pic doamna 

preşedintă... .” 

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

executivul, eu execut hotărârile dumneavoastră, dacă dumneavoastră îmi spuneţi că 

dăm bani la ENET, dăm bani la ENET, nu dăm bani la ENET, eu nu am ce să semnez.. 

.”   

           Domnul consilier Ionel Costea: „Nu domnul primar, nu despre asta discutăm, 

de a da bani.” 

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

despre asta.” 

           Domnul consilier Ionel Costea: „Au nevoie de garanţia dumneavoastră să fiţi 

alături de directorul de la ENET, ce e atât de greu? Asta am spus eu, nu despre bani, 

banii îi aprobăm noi.” 

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

dar eu am fost întotdeauna şi am fost cel care m-am zbătut să asigur continuitatea 

furnizării agentului termic şi apei calde în oraş.” 

           Domnul consilier Ionel Costea: „Deci asta a spus directorul ENET-ului 

domnul, să fiţi alături de dânsul.” 

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

fi şi am fost întotdeuna, ce am plecat vreodată din Focşani? Am plecat de la... .” 

           Domnul consilier Ionel Costea: „ Nu ştiu, eu vă spun ceea ce mi s-a transmis.” 

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

întotdeauna şi am fost întotdeauna alături de domnul Merchea.” 

           Domnul consilier Ionel Costea: „ Să-i sprijiniţi ca şi instituţie, ca şi primar, 

da? Pentru că primarul, exact aşa s-a exprimat.” 

           Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 
„Bineînţeles, am făcut toate demersurile necesare dar....la Bucureşti nu am avut cu cine 

să stau de vorbă pentru că eraţi în fierberea alegerilor.” 

           Domnul consilier Ionel Costea: „ ...primarul...,exact aşa a spus...nu vă mai 

referiţi la cai morţi.” 

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

vorbesc de...aaa domnul Cîţu e cal mort? Nu înţeleg, staţi aşa.” 

           Domnul consilier Ionel Costea: „Domnul primar, opriţi-vă din a face politică.” 

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

despre asta e vorba...eu nu vorbesc despre politică...eu mă duc şi vorbesc la 

Bucureşti...cu cine să vorbesc la Bucureşti? ” 
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           Doamna președinte de ședință Ana-Maria Dimitriu: „Domnule..dragi colegi 

dacă-mi daţi voie, îmi cer scuze, deja nu suntem la declaraţii politice, nu          v-aţi 

înscris pentru acest lucru la cuvânt. Aşadar,  dacă nimeni nu mai are nimic de obiectat, 

de transmis, vă rog frumos încheiem şedinţa Consiliului Local de astăzi. Ne vedem la 

următoarea. O zi faină tuturor! La revedere! ” 

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

bună! ” 
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