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ROMÂNIA 

 JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

  CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 04.11.2021 

 

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

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

Focșani, cu participarea online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef serviciul Administraţie publică locală, agricultură; 

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

publicitate; 

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

 d-nul Adrian Imireanu – șef serviciul proiecte; 

 d-nul Daniel Remus Spătaru – inspector serviciul proiecte; 

 d-na Grosu Carmen – director Direcţia economică; 

 d-nul Traian Negulescu – director Direcția Relații Interne și Internaționale; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-nul Răzvan Necula– inspector Compartiment informatică; 

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

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

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

Focșani; 

 d-nul Vladimir Dușinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

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

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

 

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

 

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

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

pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările 

ulterioare;      

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

Focșani;      Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru 

activitatea de deszăpezire în Municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;       

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Municipiului Focșani;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația 

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

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al municipiului Focșani;      

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de 

blocare, ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate 

neregulamentar pe raza teritorială a municipiului Focșani;    

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului 

de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;   

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;     

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

       Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

  Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliul Local al municipiului 

Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 04.11.2021. Vă aduc la cunoștință că această 

ședință a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 949 din 29.10.2021, emisă de 

Primarul municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se 

desfășoară cu participare fizică și online.  
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 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 Emanuel Gongu „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?  

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? O să revenim, nu răspunde încă.” 

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 Răduță? O să revin.” 
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Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel „Prezent.” 

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

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu Daniel? Domnul Ungureanu? O să revin.  

Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„domnul Răduță ne auziți?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„doamna Nedelcu Cristina? Domnul Ungureanu? 

Constat astfel că în sală sunt prezenți un număr de 13 consilieri locali municipali, 

și în mediul online 6, absenți consemnați fiind 2 consilieri. 

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

alin. 1 din Codul Administrativ.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformitate cu prevederile Legii nr.161/2003. 

O invit pe doamna președinte să preia lucrările ședinței.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumesc doamna 

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

bună ziua și bun venit la ședința extraordinară convocată pentru data de 04.11.2021 

prin Dispoziția 949/29.10.2021. Pe ordinea de zi sunt înscrise 10 proiecte. Dacă sunteți 

de acord cu ordinea de zi sau dacă sunt discuții? Domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

doamna președinte. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, dragi 

colegi, astăzi pentru ședința extraordinară propun în completarea ordinii de zi 

următoarele proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind, aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr.36/2015 din 31.07.2012, privind 

aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și 

furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.208/2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” Focșani; 

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

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

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul 

Economic”Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

4. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în art.19 alin.(3), 

art.48 lit.”r” și art.49 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului 

public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului 

public și privat al Municipiului Focșani, aprobat prin HCL nr.276/11.10.2021. Vă 

mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim domnule 

Primar. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Supunem la vot, cine este 

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

Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Șelaru? 

Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel  Ungureanu „Pentru.” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru.” 

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

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” 

suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.” 

Domnul consilier Marius eusebiu Iorga „m-ați auzit?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „da, vă mulțumim domnule 

Iorga. Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa. Vă rog domnule consilier 

Dumitru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „am votat „pentru”.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „supun la vot ordinea de zi 

în integralitatea sa, cine este „pentru”? în sală toată lumea este „pentru”. În online. 

Domnul consilier Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel  Ungureanu „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Răduță? 

Doamna consilier Stroie?” 

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

ne auziți? Domnul consilier Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Aurel 

Șelaru?” 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

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

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

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

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim, cu 20 de voturi 

„pentru” proiectul ordinii de zi în integralitatea sa a fost aprobat. 

Vă propun o schimbare în ordinea de zi și anume proiectele nr. 8 și 9 să le 

discutăm la finalul ordinii de zi dacă sunteți de acord, supun la vot, cine este „pentru”? 

Mulțumim, în sală toată lumea este „pentru”. În online, domnul consilier 

Ungureanu?”  

Domnul consilier Daniel  Ungureanu „Pentru.” 

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

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

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

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

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

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „astfel proiectele 8 și 9 vor 

fi discutate la final. 

 

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

și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

542/2017, privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală 

în municipiul Focșani, cu modificările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții la acest 

proiect? Vă rog domnule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă 

„mulțumesc, aici am de făcut un amendament, s-a strecurat o eroare de scriere, deci la 

proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani  nr. 542/2017 privind aprobarea tarifelor 
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pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani, cu modificările 

ulterioare, în tabelul tarifelor pentru serviciul public de salubrizare stradală în 

municipiul Focșani la nr. crt. 6 se va modifica din 64,40 lei fără TVA, la 64,70 lei fără 

TVA, conform fișei de fundamentare. Mulțumesc.” 

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

la vot acest amendament propus de domnul Primar, vă rog cine este „pentru”? 

În sală toată lumea este „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri 

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

Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian,  Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 

În online, domnul consilier Ungureanu? Domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

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

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Șelaru? 

Domnul consilier Iorga?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” 

amendamentul propus de domnul Primar Cristi Valentin Misăilă a fost aprobat. 

Supun aprobării proiectul nr. 1 în integralitatea sa. Vă rog, cine este „pentru”? 

În sală toată lumea este „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri 

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

Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian,  Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 

În online, domnul consilier Ungureanu?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

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

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier Șelaru? 

Domnul consilier Șelaru ne auziți?” 
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Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

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

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 voturi „pentru” 

proiectul nr. 1 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 376 

 

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

modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a 

deșeurilor menajere și similare în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții la acest 

proiect? Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect. Cine este „pentru”, „împotrivă”, se 

„abține” cineva? 

În sală toată lumea este „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri 

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

Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian,  Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 

În online, domnul consilier Ungureanu? Domnul consilier Răduță?” 

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

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

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

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

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim, cu 20 voturi 

„pentru” proiectul nr. 2 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 377 

 

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

modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

509/12.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în 

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

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții la acest 

proiect? Domnul consilier Dumitru, vă rog.” 

Domnul consilier Victor Dumitru „mulțumesc doamna președinte. PNL-USR 

PLUS face următoarele amendamente la acest proiect de hotărâre în sensul că la tarifele 

pentru activitate la anexă, la proiect la tarifele pentru activitatea de deszăpezire în 
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municipiul Focșani pe anul 2021 la nr. crt. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 și 24 înseamnă 

utilaje transport și împrăștiat material antiderapant zi, utilaje transport și împrăștiat 

material antiderapant zi-sărbătoare, utilaje transport și împrăștiat material antiderapant 

noapte, utilaje transport și împrăștiat material antiderapant sărbătoare, mă scuzați un 

pic trebuia să nominalizez la fiecare în parte... de fapt nu...nr. crt. 23 pluguit zăpadă 

carosabil zi, pluguit zăpadă carosabil zi-sărbătoare, pluguit zăpadă carosabil noaptea 

și pluguit zăpadă carobabil noapte-sărbătoare. Aceste numere curente cu serviciul 

aferent se... noi propunem scoaterea lor din tabel, iar la numerele curente 25, 26 și 27 

însemnând deszăpezire cu lama și sărăriță, sare carosabil zi propunem scoatere sare. 

De asemenea nr. 26 deszăpezit cu lama și sărărița sare carosabil zi-sărbătoare, la fel se 

scoate sare din componența denumirii, deszăpezit cu lama și sărărița sare carosabil 

noapte, la fel se scoate sare, deszăpezit cu lama și sărărița sare carosabil noapte-

sărbătoare, la fel se scoate sare. Iar tarifele scad de la 313,28 la 283 acolo unde se scade 

sare, la nr. crt. ... deci aici se scoate sare, la punctul 3 se modifică tarifele  pentru 

activitățile transport zăpadă și gheață zi lei/h de la 421,44 la 130,54. Transport zăpadă 

și gheață zi-sărbătoare lei/h de la 421,82 la 133,26. Transport zăpadă și gheață noapte 

de la 424,53 la 135,18. Transport zăpadă și gheață noapte-sărbătoare de la 424,91 la 

138,11. ” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnule consilier vă 

rog...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „deci 

aceastea propuse de 421, pe pagina cealaltă sunt prețurile bune, acolo erau prețurile 

vechi...” 

Domnul consilier Victor Dumitru „ok, deci de la 130, în proiectul inițial era 

421, se modifică la 165,47. La transport zăpadă și gheață zi sărbătoare tariful actual 

este 133,26, propus prin proiect 421,82 se modifică la 165,86. Transport zăpadă și 

gheață noapte tariful actual 135,18, tariful propus prin proiect 424,53 se modifică la 

168,68. Transport zăpadă și gheață noapte-sărbătoare tariful actual 138, tariful propus 

prin proiect 424,91, modificarea este 169,08. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă mai sunt alte discuții? 

Dacă nu sunt, supun la vot amendamentul propus de consilierii PNL-USR . Vă rog cine 

este „pentru”? 

În sală toată lumea este „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri 

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

Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian,  Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 

În online, domnul consilier Ungureanu?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

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

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

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

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru „Abținere”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „mulțumim, cu 19 voturi 

„pentru” și 1 vot „abținere” amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul nr. 3 în integralitatea lui, cine este „pentru”? 

În sală toată lumea este „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri 

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

Victor, Gheoca Corneliu Dumitru, Macovei Liviu George, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian,  Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 

În online, domnul consilier Ungureanu?”  

Domnul consilier Daniel Ungureanu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Nicolae Răduță „Pentru”. 

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

Doamna consilier Mirela Stroie „Pentru”. 

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

Doamna consilier Livia Silvia Marcu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu „Pentru”. 

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

Domnul consilier Aurel Șelaru „Pentru”. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „cu 20 de voturi „pentru”, 

proiectul nr. 3 a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 378 

Să se consemneze că domnul consilier Răduță a trecut din online, în prezență 

fizică în sală.” 

 

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

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

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru „dacă sunt discuții la acest 

proiect? Vă rog domnul consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc doamna viceprimar, vreau să fac 

câteva observații pe marginea acestei strategii supusă dezbaterii noastre. Chiar mi-a 

plăcut, am citit-o, am citit lucruri interesante acolo, dar ... din păcate s-au strecurat și 

ceva erori și aș vrea să le pun un pic în discuție. Prima problemă este această strategie... 

este ... are referință anul 2019, noi suntem la sfârșitul anului 2021 ... și nu mi se pare 

deloc corect să se vină cu o strategie, bazată pe anul 2019. Între timp s-au făcut multe 

schimbări, au apărut multe alte date în această strategie și părerea mea este că, trebuia 

luat ca și referință anul 2020. Aș vrea să scot în evidență următoarea problemă: 
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La pagina 15, energia termică produsă de CET, mă rog, ENET-ul nostru, este 

denumit aici CET, o sută două mii două sute opt gigacalorii și energia termică vândută 

64.558, deci de la o sută două mii produsă la 64.000 vândută, este cale foarte, foarte 

lungă.  

Mai precizează aici sursa pentru producerea energiei termice și electrice, 

Centrala Electrică de Termoficare. Noi nu avem Centrală Electrică de Termoficare. 

Aici este o eroare strecurată. Bănuiesc că cei care au făcut această lucrare s-au ghidat 

după denumirile altor localități. 

După aceea, la pagina 18, observăm iarăși o discrepanță destul de mare, 

cheltuielile cu combustibil, deci repet, ca referință 2019, cheltuielile cu combustibilul 

sunt 41%, cheltuielile de operare, deci alte cheltuieli 59%. Iarăși o diferență 

extraordinar de mare. 

La pagina 20, observăm, prețurile practicate. Eu am făcut o conversie între 

megawatt și gigacalorie pentru că, în diferite situații, sunt diferite aceste denumiri, când 

operează cu megawatt, când cu gigacalorie, deci un megawatt are 0,86 gigacalorii sau 

o gigacalorie are 1,163 megawatt. 

La nivelul anului 2020, costurile cu producerea căldurii sunt: 

ENET-ul produce cu 410 lei gigacaloria.  

O centrală proprie de apartament produce cu 180 de lei gigacaloria. Și acum se 

pune întrebarea. De ce se dorește ținerea cetățenilor captivi într-un sistem ineficient și 

obligarea lor să plătească un serviciu de 2,3 ori mai mare decât ar fi normal, decât ar fi 

corect? Ce grupuri de interese, ce persoane se ascund în spatele acestor decizii silindu-

ne pe noi să plătim mai mult decât trebuie? 

Pe de altă parte, deci o dată se îmbracă forma acestor plăți ineficiente și mai 

există și o parte morală, când o parte dintre cetățeni suportă costurile pentru căldura 

livrată altor cetățeni, iarăși nu mi se pare un lucru normal. 

La pagina 22, avem evoluția datoriilor în 2017, la sfârșitul anului 2017, 2018 și 

2019. 

În anul 2017, la sfârșit  datoria era de 114 milioane de lei.  

În anul 2018, datoria era de 120 de milioane lei, deci cu 6 milioane de lei mai 

mult.  

În anul 2019, datoria este de 159 de milioane de lei, cu 38 de milioane de lei mai 

mare. Mi se pare extraordinar. În euro am făcut o conversie,  este vorba de 32 de 

milioane de euro. Deci, dacă cineva își imaginează că vor fi banii aceștia pentru plata 

datoriilor, după părerea mea se înșeală.  

Domnul Primar, haideți să luăm model, cum am mai spus, și de la alte orașe, 

edili ca și dumneavoastră din PSD, care au rezolvat această problemă. Să nu ne mai 

afundăm în datorii și-n felul ăsta se disponibilizează o sumă mare de bani care poate fi 

folosită și-n alte direcții, în alte scopuri vom vota acest proiect.  

Având în vedere că strategia aceasta este condiționată sau fondurile de la Guvern 

pentru această iarnă sunt condiționate de această strategie, vom vota, dar haideți să ne 

așezăm cu toții la masă și să analizăm ce este mai bine pentru acest oraș, acești bani 

care pur și simplu se risipesc, se duc pe apa sâmbetei să-i putem folosi, să-i gestionăm, 

să-i gospodărim într-un mod mai eficient și mai cu folos pentru cetățeni. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

consilier viceprimar Dimitriu!” 
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Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, doamna președinte! Aș 

vrea în primul rând, domnule Primar, să asigurăm focșănenii prin faptul că, pe data de 

01.11.2021 ați avut întânirea aceea a reprezentanților Asociației, reprezentanții 

municipiilor din cadrul  Asociației la nivel de România, în speță a primarilor, și-n urma 

acestei discuții, știu că până pe  data de 2, la ora 10,00 trebuia să depuneți o serie de 

documente pentru asigurarea fondurilor care sunt necesare S.C. ENET până undeva în 

aprilie anul 2022 și aș vrea să știu și să asigurăm focșănenii că această problemă, prin 

toate documentele pe care le-ați transmis. Este adevărat. Le-ați trimis pe data de 2 

noiembrie la ora 11,15, dar nu cred că este o problemă. 

Dacă putem să-i asigurăm că vor avea apă caldă și căldură până la anul, când se 

va sfârși sezonul rece. Mulțumesc!”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

Primar!” 

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

ne-am făcut datoria de fiecare dată și am solicitat Guvernului. Sper ca măcar în cel de-

al 12-lea ceas, în urma discuțiilor purtate între reprezentanții Asociației Municipiilor 

din România și domnul prim-ministru, împreună cu Ministerul Energiei s-a convenit 

cu Ministerul de Finanțe să facem aceste documente, le-am transmis, le-am pus la 

dispoziție, inclusiv extras din această strategie de alimentare cu energie electrică, 

energie termică. Mă scuzați! Rămâne acum să vedem ce decizie se va lua la nivel de 

Guvern.  Dacă se vor aloca sumele solicitate de fiecare municipiu și bineînțeles și de 

municipiul Focșani, atunci putem asigura cetățenii că vor avea apă caldă și căldură fără 

niciun fel de problemă.  

Dacă nu se vor aloca acele sume, suntem iarăși într-o situație de criză și încercăm 

să găsim alte soluții pentru a rezolva această problemă, dar eu sper ca măcar în al 12-

lea ceas, repet,  să avem banii necesari de la Guvern, așa cum de fiecare dată, și-n 2019, 

și-n 2020 și-n alți ani au fost alocate sume pentru a asigura continuitatea serviciului de 

furnizare a agentului termic și a apei calde către populație.” 

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

domnule Primar! Îmi permit să fac și eu niște completări. L-am ascultat pe colegul 

dumneavoastră, domnul Primar Toma, de la Buzău, aseară și-și exprima regretul pentru 

necazurile prin care treceți domnule Primar, că nu ați vrut să înțelegeți că acest sistem 

centralizat de termoficare este unul falimentar și că există alte soluții prin care noi să 

salvăm bugetul local de aceste cheltuieli exorbitante,  milioane și milioane de lei și de 

euro aruncați pe apa sâmbetei.  

Din 2009 și până în prezent s-a înjumătățit numărul de abonați la ENET, de la 

20.000 de apartamente branșate la ENET, astăzi vorbim despre 10.500.  

Nu mai spun despre faptul că, unitățile de învățământ sunt acum nevoite să stea 

în frig, să aibă aceste unități neîncălzite. Oameni, care în ultima lună au stat în frig la 

casele lor, chiar dacă o să spuneți că facturile vor fi, mă rog, la valoarea cantității de 

căldură primită. Ei bine. Nu este asta o mulțumire. Oamenii vor da banii pe 

medicamente. Cu aceleași situații ne vom confrunta și în anii următori pentru că iarna, 

chiar dacă vorbim despre o încălzire climatică, la noi nu va dispărea această iarnă și cu 

siguranță cei racordați la ENET vor avea aceeași dependență, fie de criză financiară, 

fie de cea energetică ș.a.m.d.  
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Pe mine personal și știu sigur că și pe colegii mei ne-ar interesa care sunt soluțiile 

prin care noi trebuie să ne debranșăm sau să găsim soluții să salvăm bugetul local și să 

nu mai aruncăm cu banii în stânga și în dreapta în această societate care nu face decât 

să se îngloate în datorii și să-și arate ineficiența, incompetența managerială. Clar s-a 

văzut astăzi și zilele trecute și faptul că, de 2 zile avem căldură și apă caldă nu ne 

încălzește cu nimic și n-avem nicio garanție că vom primi acei bani de la Guvern  fie 

anul ăsta, fie anul viitor ș. a. m. d.  

Ce soluție avem? Cele expuse în strategie sunt aceleași ca și acum 10 ani și s-au 

pus în aplicare? Nu, deci... Supunem la vot acest proiect de hotărâre nr. 4, dacă nu mai 

sunt alte discuții. Vă rog! Cine este pentru? ” 

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, 

Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu 

Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnul 

consilier Gongu? Mulțumim! În sală toată lumea este ”pentru”. Asta pentru că ne pasă 

de focșăneni și nu de altceva.  

Domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Iorga! Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Iorga! Nu v-auzim. 

Cu 19 voturi „pentru” ale domnilor și doamnelor consilieri Bîrsan Costel, Costea 

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

Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu Daniel și o neparticipare 

din partea domnului consilier Iorga Marius-Eusebiu, proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 379 

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

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

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

închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 
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2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 5. Cine 

este pentru?” 

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, 

Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu 

Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona.” 

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

lumea este ”pentru”. 

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

domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Iorga, cred că aveți o problemă de conexiune. 

Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

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

domnule Iorga! Vă vedem. A votat pentru.” 

Cu 20 voturi „pentru”, proiectul nr. 5  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

380 

 

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

formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare 

a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții? Dacă nu sunt, înainte să supun la vot, eu mă bucur că în sfârșit a fost pus acest 

proiect pe ordinea de zi și că facem un prim pas către delegarea gestiunii serviciului 

public de parcări de exploatarea parcărilor către o direcție care poate să eficientizeze 

acest serviciu și să aducă mai mulți bani la bugetul local. 

Vă rog! Supun la vot acest proiect. Cine este pentru?  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, 

Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu 

Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ În sală toată 

lumea este ”pentru”. 

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

domnule consilier Iorga! Vă rugăm, deschideți camera! Mulțumim! A votat pentru.”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „  Doamna 

consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

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

Cu 20 voturi pentru, proiectul nr. 6  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 381 

  

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

formei de gestiune a serviciului public de blocare, ridicare, transport și depozitare 

a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a 

municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Domnule consilier Dumitru, vă rog!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Mulțumesc, doamna președinte! PNL-

USR PLUS vrea să facă următorul amendament: 

În cuprinsul hotărârii, durata contractului-cadru de delegare a gestiunii prin 

concesiunea serviciului public de deblocare, ridicare, transport și depozitare a 

vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială a municipiului 

Focșani, se modifică de la 5 ani la 1 an, cu posibilitatea prelungirii.  

Pe cale de consecință, anexele hotărârii se modifică corespunzător. Mulțumesc!” 

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

noi! Vă supun la vot amendamentul propus de consilierii PNL-USR PLUS. Cine este 

pentru?  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, 

Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu 

Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona.” 

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

lumea este ”pentru”. 

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

domnule consilier Iorga! ”Pentru”. Mulțumim!” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Ungureanu! Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nistoroiu! Domnule consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Împotrivă.” 

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

Mulțumim! Domnule consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Am spus pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Abia acum v-

am auzit. Mulțumim! Domnule consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

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

Cu 19  voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă”,  proiectul... Pardon! 

Amendamentul a fost aprobat  

Proiectul nr. 7 îl supun la vot acum în integralitatea lui. Cine este pentru?  

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, 

Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu 

Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona.” 

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

lumea este ”pentru”. 

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

domnule consilier Iorga! ”Pentru”. Mulțumim! Domnule consilier Ungureanu! 

Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Ungureanu!” 

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

Cu 19 voturi „pentru” ale domnilor și doamnelor consilieri Bîrsan Costel, Costea 

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

Dumitru, Macovei Liviu George, Marcu Livia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru 

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel și o neparticipare din 
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partea domnului consilier Ungureanu Daniel proiectul nr. 7  a fost aprobat devenind 

hotărârea nr.382 

 

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

inițierii unui schimb de terenuri dintre Municipiul Focșani și domnii Neagu 

Marius-Iulian și Neagu Daniela; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul nr. 10. Cine 

este pentru?” 

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, 

Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu 

Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona.” 

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

lumea este ”pentru”. 

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

domnule consilier Iorga! ”Pentru”. Mulțumim! Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nistoroiu! Domnule consilier Ungureanu!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 19 voturi 

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

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

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

Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și o abținere din partea 

domnului consilier Șelaru Aurel,  proiectul nr. 10 a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 383 

 

Trecem la proiectele suplimentare de pe ordinea de zi: 

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

aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 36/2015 din 31.07.2012, privind aprobarea modificării 
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tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei 

termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

Nedelcu Mihai, Gongu Emanuel, Răduță Nicolae, Dumitru Victor, Zîrnă Cristian, 

Tătaru Alexandra, Macovei Liviu, Costea Ionel, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dimitriu 

Ana-Maria, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona.” 

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

lumea este ”pentru”. 

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

domnule consilier Iorga! ”Pentru”. Mulțumim! Doamna consilier Stroie!” 

Doamna consilier Mirela Stroie: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Doamna 

consilier Marcu!” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Nistoroiu!” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „ Domnule 

consilier Ungureanu!” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Șelaru!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Cu 20 voturi 

”pentru”, proiectul nr. 1 suplimentar de pe ordinea de zi a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 384 

Vă rog, domnule consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Acum mi-am adus aminte. S-ar putea să 

greșesc. Dar stați un piculeț. Mi se pare că sunt trecute niște date eronate acolo, din 

momentul în care începe facturarea și este cumva în octombrie, dacă nu mă înșel. Și 

nu poate fi nimic retroactiv. Haideți să ne uităm un piculeț. S-a corectat, da? 

Mulțumesc! Și mă scuzați!” 

 

Se prezintă punctul 2 suplimentar  al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 208/2021 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani. 

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

propuneri?  Domnule consilier Dumitru!” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „PNL-USR PLUS o propune pe doamna 

viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

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

alte  propuneri? Domnul consilier Nedelcu!”  
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „PSD îl propune pe domnul consilier Radu 

Nițu.” 

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

Să se completeze buletinele de vot. Propun de asemenea să organizăm și Comisia de 

numărare a voturilor. Dacă sunt propuneri în acest sens? 

Domnii consilieri... Comisia de numărare a voturilor. Vă rog! ” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Scuzați! Domnul consilier Zîrnă și 

domnul Macovei.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Dacă sunteți? 

Domnii de la PSD? Aveți propuneri? Nu.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Și pe domnul Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulțumesc din suflet, domnul Victor, dacă 

eram împreună, da. Acceptăm cu drag.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Nu se știe, domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vreți să fim împreună?” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Nu se știe.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Renunț eu domnule Nedelcu, dacă 

este cazul, discutăm.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu îl propun pe domnul Răduță.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Renunț eu și vă las pe amândoi.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Oricum, dacă-mi permiteți? Puțină atenție. 

Domnul Victor, constat cu plăcere aglutinarea aceasta a forțelor politice în slujba 

cetățenilor. Vă mulțumim sau mă rog, PSD vă mulțumește că sunteți alături de noi și 

de  cetățenii municipiului Focșani. Chiar sunt plăcut impresionat că ați ajuns la același 

numitor comun cu noi și vă felicit pentru acest lucru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Vedeți că cineva este totuși trist, domnul 

Primar.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Să știți că USR-ul va începe să funcționeze 

de la Vrancea.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule 

consilier Nedelcu, fac și eu o remarcă, să știți că aceeași metodă am observat-o aseară 

la domnul vicepreședinte PSD, Zetea, la televizor, când o felicita pe Alina Gorghiu, 

pentru discursul său impecabil în ceea ce privește noua majoritate, care nu se știe cum 

va fi.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Acum ce să vă spun? Mie îmi pare rău de 

dumneavoastră că... Asta-i viața.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Haideți să 

supunem la vot propunerile.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, fără glumă acum. Este un lucru bun că 

s-au votat proiectele astea vitale pentru cetățeni. Vă mulțumesc cu această ocazie!”  

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Alexandra Tătaru: „Doamna 

viceprimar, vă rog!” 

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

Propunerea colegului consilier Dumitru a venit într-un moment foarte oportun, pentru 

că, dacă ne aducem bine aminte, grupul consilierilor PSD a dat în judecată fiecare 

hotărâre de Consiliu Local care a trecut cu majoritatea PNL-USR PLUS și ca să nu 
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mai fie niciun fel de discuție, să aveți și dumneavoastră reprezentant în Comisia de 

numărare și validare a voturilor, pentru că este vorba de un vot secret și ca să nu mai 

existe vreo altă acțiune de-a dumneavoastră în acest sens. De aceea, ca să nu mai existe 

niciun fel de... ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Fiți sigură că n-o să mai existe niciun fel 

de acțiune . ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc pentru grija dumneavoastră 

către mine, cel puțin. Chiar vă mulțumesc, că atâta timp cât eu  l-am rugat pe domnul 

Răduță să fie... Deci n-o să mai fie niciun proces, n-o să fie absolut nimic.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu mare drag!” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „ Deci nu o să fie niciun proces, nu o să fie 

absolut nimic, da? Vă mulțumesc. Credeți-mă că eu mi-am ținut întotdeauna cuvântul.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Nedelcu dar nu ar trebui să vă cereți dreptul la cuvânt? Vă rog să respectați 

regulamentul, mulțumesc! Domnul consilier Gheoca?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Da, mulțumesc! Da sunt de acord cu ce 

a spus doamna viceprimar Dimitriu și îl propun și eu pe domnul consilier Radu Nițu în 

comisie. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da dar mai trebuie să accept și eu. Vă 

mulțumesc! Vă mulțumesc!  Sunt candidat, nu pot să fiu, sunt candidat domnul.”  

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Îmi prezint scuzele.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun, haideți să supunem 

la vot propunerile pentru membrii în CA la Colegiul Kogălniceanu, dacă sunteți de 

acord cu propunerile făcute de PNL – USR și PSD pentru a redacta buletinul de vot. 

Cine este „pentru”? 

Doamna consilier Marcu Silvia: „Doamna președinte, dacă-mi permiteți.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog.” 

Doamna consilier Marcu Silvia: „Aș dori să se consemneze că nu particip la 

vot.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog să consemnați că 

doamna consilier Marcu nu participă la vot.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Oricum nu participa pentru că e în online. Până la urmă care sunt propunerile pentru 

comisia de numărare?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Propunerile, am înțeles, 

încă o dată domnul consilier Dumitru vă rog să faceți propunerile.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, vă mulțumesc doamna viceprimar, 

domnul consilier Zîrnă Cristian și domnul consilier Macovei Liviu.” 
Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Propunerea noastră domnul Răduță 

Nicolae. Mulțumesc.” 
Domnul consilier Dumitru Victor: „Și domnul Răduță dacă insistă domnul 

Nedelcu.” 
Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun, supun la vot 

propunerile făcute pentru comisia de numărare și validare a voturilor. Cine este 

”pentru”? Mulțumim, în sală toată lumea este pentru. 



21 
 

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

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

Liviu, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai și Radu Nițu. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ Domnul consilier Iorga? 

Mulțumim. Doamna consilier Stroie?” 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Silvia: „La acest vot spuneam că mă abțin, aș vrea 

să consemneze doamna Ghiuță . Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Abținere.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 18 voturi „pentru” a 

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

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

Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel și două voturi „abținere” doamnelor și domnilor consilieri, Marcu 

Silvia și Șelaru Aurel, comisia de numărare și validare a voturilor a fost aprobată dar 

revenim la membrii propuși în consiliul de administrație la Colegiul Economic. Și 

aceștia trebuie votați, nu?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  
„Aici ați propus.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Am propus.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani:  

„Așa și în comisia de interviu trebuie să mai propuneți acum o persoană, la proiectul 

următor.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, la proiectul...” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„ Nu s-a votat. Deci primul proiect de hotărâre privește numirea reprezentanților în 

consiliul de administrație.”  

Domnul consilier Dumitru Victor: „Aceiași persoană.” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Și ați propus doamna Dimitriu și domnul Radu Nițu, în consiliul de administrație.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Și în comisie și în comisie?” 

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Nu, nu, următorul proiect.” 
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Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu, deci acum vreau să 

supun la vot proiectul nr. 2 dacă...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Avem aceiași propunere.” 
Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Trebuie buletine de vot. Nu avem ce să supunem la vot. Acum faceți propunere pentru 

celălalt.”   
Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, pentru proiectul nr. 

3, da? Ok. 

 
Se prezintă punctul 3 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focșani care 

să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct la Colegiul Economic”Mihail 

Kogălniceanu” Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog propuneri.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „PNL-USR propune pe doamna viceprimar 

Ana-Maria Dimitriu.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Partidul Social Democrat îl propune pe 

domnul Radu Nițu. Mulțumesc!” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Sau mă rog, USR îl propune pe domnul 

Radu Nițu.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bun. Trecem mai departe. 

Sunteți de acord cu aceste propuneri? Supun la vot propunerile...”  

Doamna Marta Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Nu, nu, nu. Următorul proiect de hotărâre.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok, următorul proiect. 

 

Se prezintă punctul 4 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

îndreptarea erorilor materiale strecurate în art. 19 alin.(3), art. 48 lit.”r” și art. 

49 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce apartin domeniului public 

si privat al Municipiului Focşani, aprobat prin HCL nr. 276/11.10.2021; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă mai sunt și alte 

discuții, completări? Dacă nu, supun la vot proiectul nr. 4. Cine este ”pentru”? 

Domnilor de la PSD mulțumim. Toată lumea este pentru în sală. 

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

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

Liviu, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai și Radu Nițu. 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „ În online, domnul 

consilier Iorga, pentru, mulțumim. Doamna consilier Stroie?” 

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

Marcu?” 

Doamna consilier Marcu Silvia: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandra: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel: „Pentru.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Șelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulțumim, cu 20 de 

voturi „pentru” a doamnelor și domnilor consilieri, Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

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

Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Iorga Marius Eusebiu, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Șelaru Aurel, proiectul nr. 4 a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 385 

Și acum să revenim la cele două, la proiectele 8 și 9 pe care noi le-am votat 

pentru a fi discutate la finalul ordinii de zi. 

 

Se prezintă punctul 8 în completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;    Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuții vă rog, 

domnul consilier Bîrsan. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc doamna viceprimar. Aș avea de 

făcut și eu câteva observații și pe măsură ce le punctăm aș ruga dacă se poate să și 

răspundă dacă se poate. Deci la statul de funcții de la Direcția de Dezvoltare...am spus 

că vreau să întreb ceva, nu vă supărați. Bun, este vorba de serviciul pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân, observ că sunt încadrate 18 persoane, întrebarea mea este câți câini 

avem în îngrijire? Mulțumesc.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Aici vă puteam răspunde 

și eu.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulți, mulți, foarte mulți. Domnul primar, 

având în vedere, vă rog, având în vedere costurile destul de mari, știu că există o 

hotărâre...vă rog nu mă întrerupeți...știu că există o hotărâre în care dacă nu sunt 

adoptați acești câini trebuie eutanasiați. Că nu...cheltuiala pentru câine creștem un 

copil, poate că o să-mi sară în cap cei cu protecția câinilor, animalelor, treaba lor, dar 

eu așa gândesc și așa consider. Cu banii pentru îngrijirea unui câine se poate crește un 

copil, ca atare haideți să aplicăm legea, în litera și spiritul ei. Dacă legea ne permite 

eutanasierea, îi eutanasiem. Nu sunt adoptați asta e situația. Țări civilizate procedează 

în acest fel fără absolut nicio problemă și la ei aceste asociații sunt mult mai prezente 
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în viața socială decât la noi și nu vrem să fim noi mai catolici decât Papa. Ca atare 

domnul primar vă rog să luați măsuri în acest sens. Trecând la următoarea...”     

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Bîrsan, 

vă rog, aici sunt și eu puțin implicată în...domnul primar nu mai are în atribuție 

ecarisajul deci sunt direct răspunzătoare și aș vrea să intervin puțin și să vă contrazic. 

Adăpostul este unul singur, adăpostul public este unul singur la nivel de județ, 

adăpostul public al municipiului Focșani practic cazează și câini vagabonzi de pe raza 

altor unități administrativ teritoriale, chiar dacă în organigramă sunt prinși 16 angajați 

să știți că sunt cel puțin 7 posturi vacante din cunoștințele mele, nu toți, deci chiar dacă 

sunt prinși în organigramă nu toți lucrează efectiv. Deci practic în județ acționează trei 

oameni care adună câinii vagabonzi foarte mulți abandonați legal...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...doamna viceprimar, mă iertați...cunosc 

aceste probleme...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...și nu pot să fiu de acord 

cu această eutanasiere pe care o propuneți dumneavoastră.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...e părerea dumneavoastră, părerea mea este 

alta.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „...pentru că adăpostul este 

practic la o treime din capacitate acum, nu este supraocupat, nu putem să omorâm câinii 

pur și simplu, îi putem ține pentru că avem și donații de la organizațiile din străinătate. 

Mâncarea sau banii cheltuiți pe mâncarea pentru câini nu sunt atât de mulți cum sunt 

banii aruncați în gaura neagra Enet, de exemplu, da?”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „De acord. Doamna viceprimar...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Haideți să avem grijă și 

de câinii vagabonzi că nu este chiar așa...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Stați un pic, ok, v-am luat la cunoștință 

punctul dumneavoastră de vedere...” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Da, mulțumesc...” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Doamna președinte? Domnul Bîrsan, o 

secundă, ca să răspundem punctual, așa ați spus dumneavoastră, ca să nu ne aglomerăm 

după aceea. Dacă-mi permiteți.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog domnul consilier.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Da, achiesez cu doamna viceprimar, chiar 

nici eu nu sunt de acord să omorâm câinii, nu suntem mai catolici decât Papa pentru că 

suntem ortodocși iar în altă ordine de idei eu sunt crescător, am câini pe care îi iubesc, 

îi cresc, să știți că un câine, un câine de rasă, un câine pe care vreți să-l creșteți costă 

cel mult 300 de lei pe lună, cu hrană de foarte bună calitate, dar un câine comunitar cu 

50-60 de lei crește o lună de zile fără probleme. Deci un copil nu cred, domnule Bîrsan, 

că îl creșteți cu 50 de lei. Nici măcar cu 300 de lei. Da? Despre asta este vorba. Vă 

ascult următorul punct. Mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog doamna consilier 

Dimitriu.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Domnul consilier Bîrsan nu a 

terminat și cu siguranță la capitolul acesta aș recomanda Direcției de Dezvoltare, 

eutanasierea nu cred că este soluția principală, ci cred că cea mai bună ar fi ca 

dumneavoastră și împreună cu toți să găsim o soluție de a face, a începe și a promova 
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o campanie pentru adoptarea acestor suflete până la urmă și cred că n-ar fi rău că în 

curând copii se vor întoarce la școală să facem excursii cu ei acolo și chiar să-și aleagă 

fiecare, da, ce suflet vrea, de companie să-l aibă acasă și cred că este mult mai simplu 

decât să ajungem la eutanasiere. Cred că este o soluție atât de ușoară și la îndemâna 

noastră încât să o facem și atunci am și degrava adăpostul de câini evident prinzând 

alții și tot așa. Adică să fie o campanie mult mai intensă față de cum...exact, tocmai 

asta și cred că dacă mixăm pe adopție este cea mai bună variantă. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, mulțumesc, lăsați-mă să continui. Repet 

chiar dacă îmi va sări în cap toată lumea noi trebuie să aplicăm legea. Legea știm cu 

toții că nu prea convine pentru că legea în esența ei reprezintă norme restrictive cărora 

sigur nu ne place să fim expuși, dar eu aș avea o întrebare la domnul primar dacă poate 

să-mi spună repede și să-mi dea după aceea voie să continui, cât reprezintă bugetul 

anual pentru acest serviciu de gestionare? E foarte interesant de știut.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul director 

Dochioiu vă poate răspunde.” 

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

vreau să vă spun altceva, dacă tot veni vorba despre acest subiect poate că aici vorbim 

despre o modificare  a organigramei și a statului de funcții la Direcția de Dezvoltare 

pentru a pregăti terenul, pentru preluarea gestiunii serviciului de parcări și nu vorbim 

de câini.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da mă scuzați dar ...” 

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

discutăm pe marginea acestui proiect bineînțeles pentru că într-adevăr în statul de 

funcții avem și acest serviciu de gestionare.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi m-a frapat 18 persoane.” 

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

vedere acest aspect cu privire la faptul că dacă nu se face o angajare să se ocupe toate 

aceste posturi noi în continuare de vom confrunta cu un număr foarte mare de câini 

vagabonzi și de aceea cred că cea mai bună soluție pentru a nu mai avea aceste 

probleme ar fi să declanșăm mai degrabă o campanie împreună cu Direcția de Sănătate 

Veterinară de sterilizare a câinilor ce aparțin cetățenilor, pentru că de fapt aici este 

problema, fiecare crește câte un câine, doi, acasă, dacă nu sunt sterilizați aceia se 

înmulțesc. Mulți dintre cetățeni nu mai țin cățeii, puii și îi lasă, îi abandonează în 

diverse zone ale orașului. Sau mai sunt și în alte zone ale județului și asta este un lucru 

știut, nu trebuie să ne ascundem, este un adevăr crunt cu care ne confruntăm, sunt foarte 

mulți cetățeni, sau poate chiar, nu vreau să fac acum niște acuzații nefondate, poate 

chiar unele primării care nu au serviciul de gestionare a câinilor îi capturează de pe 

teritoriul comunei respective...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...și îi aduc la noi în Focșani.” 

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

aduc și îi abandonează la periferia orașului la noi. Da? Și de aceea noi ne confruntăm 

cu un număr foarte mare. Deci din punctul meu de vedere pentru a soluționa măcar la 

nivel de județ ar trebui luate două măsuri. O campanie la nivel de județ de sterilizare a 

câinilor pentru că există o legislație care obligă pe toți cei care dețin câini fără pedigree 

să-i eutanasieze, a pardon, să-i sterilizeze, scuzați-mă, să-i sterilizeze. Iar pe altă parte 

tot împreună printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară gen cum avem noi ADI 
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Salubritate, să înființăm un serviciu care să poată să presteze aceste servicii în toate 

localitățile din județ, pentru că în acest moment sunt foarte multe primării din județ 

care nu pot beneficia de acest serviciu din partea noastră și apelează la firme 

specializate și vreau să vă spun că le percep niște taxe, niște tarife pentru un singur 

câine capturat în jur de 300-400 de lei pe bucată, da? Și costurile atunci sunt foarte 

mari la nivelul bugetului fiecărui UAT și cred că ar fi cel mai important să gândim un 

asemenea proiect la nivel județean pentru că v-am spus, degeaba ne ocupăm doar la 

nivelul municipiului Focșani dacă nu ne orientăm către toate localitățile din județ 

pentru a nu mai avea această problemă. Pe de altă parte, într-adevăr există o prevedere 

legală cu privire la eutanasiere dacă câinii capturați nu sunt adoptați în termen de 15 

zile de la momentul intrării în padocul Primăriei municipiului Focșani dar așa cum știți 

foarte bine Direcția de Dezvoltare a organizat de foarte multe ori târguri de adopție 

pentru câini, așa zisele târguri de adopție, practic a avut zilele porților deschise și toți 

cei interesați au venit și au putut adopta un cățel din padogul nostru. Dar în același 

timp trebuie să înțelegem că împreună cu toți cetățenii trebuie să punem umărul la a 

eradica acest fenomen. Nu este posibil să fim, în anumite zone ale orașului, să fim 

amenințați de, eu știu, de foarte mulți câini, și am primit foarte multe sesizări din partea 

cetățenilor și încă o dată vreau să rog Direcția de Dezvoltare să aibă o atenție deosebită 

mai ales în zona cimitirelor, cimitirul sudic, cimitirul nordic, este împânzit de câini și 

sunt oameni, sunt cetățeni, mai ales doamne care merg să îngrijească mormintele 

răposaților și au probleme cu acest fenomen și nu mai vreau să...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „...permiteți-mi să continui domnule primar 

ca să lămurim lucrurile, deci am și eu trei câini și îi iubesc foarte tare, îmi plac, dar 

repet, trebuie să aplicăm legea gradual așa cum este prevăzută și să scădem pe cât 

posibil cheltuielile aferente acestor servicii. Dacă îmi dați voie să continui domnule 

primar, vă rog nu mă certați, în proiectul 9 este vorba de organigramă și ca atare 

organigrama, deci trebuie...mi-a atras atenția anumite aspecte.”  

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

vorbim despre proiectul numărul 8.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Scuzați-mă, proiectul numărul 8, da. Am 

văzut iarăși aici întreținere spații verzi, producerea materialului săditor, birou 

peisagistică. Și sunt și eu curios aceste trei servicii au un total de 82 de persoane, m-ar 

interesa sau sunt oarecum intigrat cu ce se ocupă întreținerea spațiilor verzi și biroul 

peisagistic, nu cumva se suprapun, dacă ne puteți lămurii pe mine și cetățenii.” 

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

suprapun, biroul peisagistică se ocupă cu modul de amenajare a spațiilor verzi și mai 

ales a spațiilor unde avem foarte multe flori și nu numai, și modul de organizare și 

amenajare a anumitor spații și am avut foarte multe proiecte în acest sens și vă pot da 

câteva exemple dacă vreți, când am solicitat acestui birou să facă câteva îmbunătățiri 

din punct de vedere al aspectului peisagistic al unor zone, în fața bisericii Sf. Ioan de 

aici din Piața Unirii, tot ce înseamnă grădina publică, ei au venit și au propus modul 

cum s-a reamenajat grădina publică.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mă scuzați domnul primar că vă întrerup, să 

înțeleg că ei sunt creatorii?”  

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

cum ar fi ...” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „...că sunt 12 persoane văd aici birou 

peisagistică.” 

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

sunt doi care proiectează și diferența plantează și amenajează iar ceilalți de la spații 

verzi sunt care întrețin practic. Deci dacă ați văzut în foarte multe sensuri giratorii din 

oraș și în foarte multe insule verzi din oraș avem angajați care efectiv plantează și așa 

mai departe. Iar ceilalti de la....poftiți? Iar sunt alții care întrețin practic, vin, cosesc 

gazonul din alte spații verzi, da? ”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Am înțeles.” 

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

gardul viu. Și vreau să vă spun că am fost chiar astăzi în zona bahne unde se muncește 

la acel proiect de amenajare a cartierului unde vom avea o suprafață importantă de 

spațiu verde caștigat și amenajat cu sistem de irigație, cred ca este primul cartier din 

oraș care va beneficia de acest sistem de irigații și vom avea spații verzi pe care va 

trebui să le întreținem și trebuie să ne gândim cu mare atenție cum vom putea să 

întreținem cu personalul actual pentru că și așa nu avem suficient personal dacă mă 

întrebați pe mine, mai ales că la anul dacă ne ajută Dumnezeu vom finaliza și parcul 

Bălcescu, unde la fel vom avea sistem de irigații și vom avea și acolo de întreținut 

aproape 1,8 hectare de spații verzi.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul primar, dacă-mi permiteți, să 

continui și să nu mai monopolizăm discuția. Mie mi se pare în mare această 

organigramă destul de stufoasă și acuma dumneavoastră a-ți motivat cumva aceste 

lucruri dar cred că undeva se suprapun aceste atribuții. Mă uit aici la birouri, reparații 

străzi, sunt 14 persoane, la birou control edilitar dezinsecții, păi ne-au mâncat țânțarii 

domnul primar anul ăsta, vai de steaua noastră.” 

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

reamintesc că n-ați....n-am avut buget și n-am avut cum să facem.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Și au fost, ce s-a făcut s-a făcut din avion 

sau din elicopter.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „S-a făcut 

și la sol. S-a făcut foarte mult și la sol.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Bun, sunt 11 persoane, vorbim la parcări, s-

a discutat subiectul, urmează alt coleg să i-a cuvântul dar vreau să vă povestesc un fapt 

și am încheiat. Ieri, aseară, eram pe Brăilei, pe bulevardul Brăilei la numărul 6 și o 

doamnă cu doi copii se ruga, eram în discuție cu un locatar de acolo, s-a rugat de 

dânsul, lăsați-mă vă rog frumos să parchez mașina că am venit cu copiii, n-am unde 

parca și vreau să ajung și eu în parc cu copiii, n-avea unde să parcheze domnule primar. 

Da, vă spun, nu vă imaginați ce am trăit noi doi, eu și cu amicul meu în momentul ăla, 

sigur că e o dramă pentru că cineva vrea să vină cu copiii în parc și n-au unde parca 

domnul primar, exact cum v-am spus de atâtea ori. E ocupat total Focșaniul, cine vine 

după ora cinci în Focșani nu are unde parca. Trebuie remediat urgent problema asta. 

Nu se poate să vină să n-aibă unde să parcheze să-și ducă copiii în parc. Da, mulțumesc 

frumos atât am avut de spus.”    

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Macovei.” 
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Domnul consilier Macovei Liviu: „Da, mulțumesc doamna președință. Vă 

rog.” 

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

Casa de cultură era liber sau era ocupat? Întreb și eu.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Poate nu știa de Casa de cultură. Poate n-

avea bani să plătească.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Dumneavoastră ca și consilier trebuia să-i 

spuneți acolo, i-a duceți-vă acolo e 2 lei ora sau cât e.”  

Domnul consilier Macovei Liviu: „Dacă îmi permiteți domnule Nedelcu, 

domnul Bîrsan, mulțumesc. Aș vrea să fac și eu un amendament la acest proiect dacă 

mai aveți răbdare.  

La anexa nr. 1 aș vrea să facem o modificare și anume: la biroul de administrare 

parcări reședință și control se modifică în compartimentul administrare parcări 

reședință compus din patru posturi personal contractual de execuție.  

La biroul administrare parcări cu plată se modifică în biroul administrare parcări 

cu plată și control compus din 11 posturi personal contractual de execuție și una de 

conducere astfel serviciul parcări va avea în structură un număr 17 posturi din care 2 

posturi personal contractual de conducere și 15 posturi personal contractual de 

execuție. 

 Numărul total al posturilor din cadrul Direcție de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani crește de la 251 de posturi la 261 de posturi din care 14 posturi personal 

contractual de conducere și 247 posturi personal contractual de execuție.  

Aș mai vrea să mai fac o modificare și la anexa nr. 2, se modifică și structura de 

posturi din cadrul serviciului parcări care este următoarea și anume: șef serviciu gradul 

II studii superioare 1 post iar la Compartiment administrare parcări reședință 

următoarele posturi şi anume inspector de specialitate gradul II studii superioare - un 

post, referent I studii medii - două posturi, referent IA studii medii- un post. La biroul 

de administrare parcări cu plată şi control, va fi un şef birou gradul II, studii superioare 

- un post, referent I, studii medii-două posturi şi casieri – nouă posturi. Bineînţeles 

numerele curente se renumerotează în modul corespunzător . Vă mulţumesc!” 

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

discuţii. Dacă nu...vă rog, doamna viceprimar Dimitriu.” 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Mulţumesc! Voiam doar să-i 

readuc aminte domnului primar bugetul, haideţi să o lăsăm undeva deoparte pentru că 

ştiţi bine bugetul...consilierii PNL-USR-PLUS au câştigat în instanţă şi s-a demonstrat 

că bugetul a fost blocat artificial şi nu aş vrea să intrăm iarăşi în polemică, că din cauza 

dumneavoastră, în schimb aţi spus că astăzi aţi fost într-o vizită în Bahne...şi eu ieri am 

fost acolo şi într-adevăr exact ce spunea domnul consilier Bîrsan, este foarte ok ce au 

făcut antreprenorii acolo şi chiar arată că sunt foarte competenţi, în schimb chiar şi 

dumnealor spuneau, numărul de locuri de parcare s-a redus datorită reamenajării pe 

care dânşii o fac. Aşadar în cartierul Bahne trebuie găsită o variantă, mai ales că aici 

este domnul Statache de faţă, de găsit o soluţie în aşa fel încăt cei care aveau locurile 

pe care le plăteau de altfel la Parking să nu poată fi văduviţi de acest lucru, să nu mai 

aibă în continuare locuri de parcare, deci trebuie găsită o soluţie pentru cartierul 

Bahne...punctual. Mulţumesc!” 
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Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Vă 

reamintesc că avem deja aprobaţi banii pentru a elabora documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii pentru tot acest cartier, vom pune o condiţie obligatorie să 

găsim o soluţie poate pentru prima dată, nu ştiu, mi-aş dori foarte mult să propunem 

eventual acele tipuri de parcări supraterane din construcţii uşoare pentru a mai creşte 

numărul locurilor de parcare, dar să vedem şi la ce costuri se ridică şi dacă este oportun 

să facem asemenea investiţii şi dacă vom găsi bineînţeles sursa de finanţare, oportună 

este dar trebuie să ne gândim şi la ce sursă de finanţare vom avea pentru asemenea 

proiect. Mulţumesc! ” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnule consilier 

Dumitru.” 

Domnul consilier Dumitru Victor „Am şi eu o întrebare domnule primar, 

referitor la organigrama Direcţiei de Dezvoltare, la biroul personal juridic, aşa scrie 

birou personal juridic, sănatate... securitate şi sănătate în muncă şi PSI, nouă, din care 

unul sau.., să înţeleg că la Direcţia de Dezvoltare sunt nouă jurişti?” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Pentru 

serviciul juridic aveţi aici, inspector de specilitate gradul IA, unul singur. ” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Câţi jurişti sunt? ” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Consilieri 

juridici?...trei consilieri juridici.” 

Domnul consilier Dumitru Victor „La un număr de câţi salariaţi? ” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „261.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Noi 

vorbim....” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Da, 261? Dar eu vreau să vă spun că la 

Direcţia Silvică, la 251 de angajaţi am un singur jurist şi complexitatea activităţilor, 

cred că e net diferită.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Nu cred 

că este acelaşi...nu...vă înşelaţi. Sunt foarte multe contracte, sunt foarte multe...deci 

gândiţi-vă numai pe partea de concesiuni şi pe partea de ...” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Vreţi să vă spun câte mii de contracte 

avem noi? ” 

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

sunteţi mai capabil. ” 

          Domnul consilier Bîrsan Costel: „Să pun şi eu gaz pe foc domnule primar, dacă 

la dânsul sunt trei jurişti, la primărie sunt zece, zece. Câţi jurişti avem la primărie? Eu 

zic că sunt şapte domnule primar şi vreo două posturi libere. Păi..nu posturi libere, câţi 

jurişti avem angajaţi doamnă? Şase? Hai mai puneţi acolo, mai...da...saşe sunt 

doamnă? Vă cred şi vă dau dreptate dar eu ştiam de şapte, da, dar şi la câte persoane 

doamnă, la câte persoane? Păi..da doamnă că v-o faceţi cu mâna dumneavoastră, de 

aia. Da, mulţumesc! ” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Bine, dacă nu mai sunt 

alte discuţii supun la vot amendamentul, vă rog doamna viceprimar.” 

          Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu: „Numai puţin dacă tot a venit 

discuţia despre juriştii din primăriei şi nu le contest cunoştinţele profesionale şi toată 

capacitatea pe care o au, singurul amendament pe care îl am de făcut cu toate că nu are 
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legătură cu Direcţia de Dezvoltare dar s-a deschis acest subiect, aş vrea să rog imperios 

pentru că aici este şi domnul primar şi sunteţi şi dumneavoastră doamna secretar, care 

aţi fost şi aţi răspuns de serviciul juridic, mi-aş dori ca şi consilierii juridici să-şi facă 

treaba în instanţă şi să depună la dosarele în care fac apărări pentru Consiliul Local să 

le depună în timpul util, da? Să nu ajungă dosarele incomplete în instanţă, asta este 

tocmai cazul dosarului trecut unde viceprimarii din partea Consiliului Local nu au fost 

apăraţi în instanţă pentru că nu s-au transmis documentele în timp real, am fost în 

instanţă, deci nu pot fi contrazisă. Aşadar, am rugămintea, tot ce ţine de Consiliul 

Local, e adevărat, nu mai avem aparatul de specialitate al Consiliului local, probabil 

că o să găsim pe viitor şi o altă... o alternativă, că va trebui să o găsim, pentru că se 

pare că dânşii nu-şi pot face treaba. 

Domnul primar, evident că am găsit soluţie că nu puteam  să mă bazez pe consilierul 

juridic, care este angajatul primăriei, răspunde...da? Dumneavoastră sunteţi 

angajatorul şi iată că, consilierii aceştia până la urmă sunt constrânşi, da? Sunt cu mâna 

la crăpătură, nu pot să facă altceva decât ce le spune şeful, în cazul de faţă sunteţi 

dumneavoastră. Înţeleg şi partea dumnealor că nu au vină aici dar încă o dată vreau să 

atrag atenţia public ca acest lucru să nu se mai întâmple. Mulţumesc frumos! ” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ok. Supun la vot 

amendamentul propus de consilierii PNL USR. Cine este pentru? În sală toată lumea 

pentru. 

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

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

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 

În online domnul consilier Iorga? 

Doamna consilier Stroie? 

Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier Marcu? 

” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu?  

Să înţeleg că au ieşit din şedinţă, domnii consilieri Şelaru şi Ungureanu. Da? 

Deci domnul consilier Iorga este pentru. Domnul consilier Nistoroiu? Nu vă auzim. 

          Cu 17 voturi „pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

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

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

Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, 

Nedelcu Mihai, Radu Nițu şi o neparticipare la vot a domnului consilier Nistoroiu 

Alexandru amendamentul propus de consilierii PNL USR a fost aprobat. 

          Supun la vot proiectul numărul 8 în integralitatea lui. Cine este pentru? În sală 

toată lumea este pentru. 

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

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

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 
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          În online doamna consilier Stroie? 

          Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Domnul 

Iorga este pentru. Domnul consilier Nistoroiu?  

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Şelaru? 

Să se consemneze, a intrat din nou în şedinţă. Sunteţi pentru sau impotrivă ? 

Domnul consilier Șelaru Aurel:  „Aţi vorbit prea mult şi m-aţi scos după 

online. Pentru. Vorbiţi mai puţin, concentraţi-vă puţin vă rog frumos, nu mai vorbiţi 

mult aşa şi fără rost.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Ei da... într-adevăr. Vă 

rog să vă exprimaţi votul la proiectul numărul 8.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:  „Păi l-am exprimat, nu m-aţi auzit sau aveţi 

probleme ceva cu auzul?” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Nu am auzit. Domnule 

Şelaru vreţi să lăsaţi aroganţa şi să răspundeţi concret dacă vreţi să votaţi sau nu. Dacă 

nu...vă mulţumim.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:  „Am spus pentru, doamna consilieră.” 

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

votul, la subiect.” 

Domnul consilier Șelaru Aurel:  „Este a doua oară pentru, ca să auziţi şi 

dumneavoastră, poate aveţi urechile înfundate.” 

Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Pentru. Vă mulţumim 

frumos. Doamna consilier Stroie? 

Doamna consilier Marcu?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

          Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru şi eu.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Cu 19 voturi 

„pentru” din partea doamnelor și domnilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, 

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

George, Marcu Livia Silvia, Răduță Nicolae, Stroie Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă 

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

Nistoroiu Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu proiectul numărul 8 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 386 

 

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

Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani;                                                       

                                                                 Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui proiect. Domnul consilier Macovei? ” 

          Domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, mulţumesc doamna preşedintă, 

dacă tot s-a votat amendamentul de la proiectul numărul 8, trebuie să facem şi un 

amendament la proiectul numărul 9 şi anume la anexa de proiect de hotărâre se 

modifică la articolul 11 în forma următoare..structura organizatorică a Direcţiei de 

Dezvoltare Servicii Publice în funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi 
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specificul activităţii are în componenţa sa următoarele structuri funcţionale şi anume: 

se modifică la punctul 10 punctul 1 şi 10.2, astfel se modifică şi anume la 10.1-

compartiment administrare parcări de reşedinţă şi la 10.2-biroul administrări parcări 

cu plată şi control. 

           La articolul 25 se modifică după cum urmează şi anume: aliniatele articolului 

25, 25 se renumerotează în mod corespunzător, la aliniatul 1 se modifică şi va avea 

următorul cuprins şi anume: serviciul parcări este structura de specialitate care 

urmăreşte şi pune în aplicare hotărârile de consiliu local Focşani şi dispoziţiile 

primarului în ceea ce priveşte amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 

parcare din municipiul Focşani, fiind structurat astfel: compartiment administrare 

parcări reşedinţă, respectiv biroul administrare parcări cu plată şi control. La aliniatul 

4 se modifică, în sensul că atribuţiile compartimentului administrare parcări reşedinţă 

sunt următoarele: se menţin punctele de la 1 la 13 şi se elimină punctul numărul 14, iar 

la aliniatul 5 se modifică în sensul următor şi anume: atribuţiile biroului administrări 

parcări cu plată şi control sunt următoarele: se menţin punctele de la 1 la 7 şi se 

completează cu punctul 8 după cum urmează: intreprind acţiuni de verificare a 

personalului activ din teren, verifică în fiecare dimineaţă monetarele, prezenţa pe 

sectoarele definite, colectează banii din parcările cu plată sistematizate cu bariere, 

acţiuni de blocare a autoturismelor care parchează în parcările cu plată fără să achite 

tariful de parcare pe oră. Vă mulţumesc! ” 

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

discuţii alte propuneri. Atunci supun la vot amendamentul consilierilor PNL USR. 

Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. 

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

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

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 

          În online doamna consilier Marcu?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier Iorga 

este pentru. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Şelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Împotrivă.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Stroie?” 

          Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim! Cu 19 voturi 

„pentru”şi un vot împotrivă amendamentul a fost aprobat. 

          Proiectul numărul 9 în integralitatea lui, cine este pentru? În sală toată lumea 

este pentru. 

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

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



33 
 

George, Răduță Nicolae, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian, Gongu Emanuel, Mocanu 

Georgian, Nedelcu Mihai, Radu Nițu. 

          În online doamna consilier Stroie?” 

          Doamna consilier Stroie Mirela: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Doamna consilier 

Marcu?” 

Doamna consilier Livia Silvia Marcu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consiler Iorga 

este pentru. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Şelaru?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnul consilier 

Nistoroiu? ” 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „Pentru.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Cu 20 voturi „pentru” din 

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

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

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

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

Alexandru, Şelaru Aurel, Radu Nițu, Ungureanu Daniel proiectul numărul 9 a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 387 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Dacă mai sunt discuţii. 

Domnul consilier Macovei.” 

          Domnul consilier Liviu George Macovei: „Mulţumesc doamna preşedintă, am 

să fac şi eu câteva precizări, domnule Nedelcu dacă tot aţi venit din concediu şi v-am 

prins fizic la această şedinţă, aş vrea să lămurim o problemă care ar fi trebuit vorbită 

de mult dar se observă că se tot prelungeşte şi anume...aş vrea la şedinţele care sunt 

convocate fizic să fim fizic în sală, din păcate nu putem să punem această regulă într-

un regulament şi cred că ar trebui să ne înţelegem să fie foarte clar şi anume...deci repet 

la şedinţele convocate fizic, să fim fizic în sală, la şedinţele convocate online, cum 

observăm putem fi fizic pentru că nu ne putem da afară dar pe online să avem camerele 

deschise şi pentru că se pierde foarte mult timp cu acest vot şi avem şi vom avea la 

anul şi mai ales în decembrie şi la începutul anului, multe proiecte şi să stăm pe fiecare 

să întrebăm, se mai duce, mai ia o pauză, nu vorbeşte, foarte mult timp se...şi cred că 

ar trebui să avem o regulă de comun acord şi să rezolvăm această problemă, care mi se 

pare de bun simţ să avem camerele deschise când votăm. Vă mulţumesc! ” 

           Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulţumesc! Sunt în totalitate de acord cu 

dumneavoastră, aş prefera ca atunci când se spune că sunt şedinţele online, să fie 

online, de câte ori au fost online dumneavoastră eraţi în sală, adică mie nu mi s-a părut 

corect, băi dacă aţi spus că este online şi e pandemie şi astea... atunci haideţi să fim 

online toţi, dacă nu, nu-i niciun fel de problemă, dar dacă sunt online şi ne spune că 

sunt online nu trebuie să mai aglomerăm sala asta, să ne mai îmbolnăvim unii pe 

alţii...lasă-mă să termin...deci aşa o gândeam eu, vedeam că nu-i aşa, voi veneaţi fizic 

aici şi mai făceaţi şi presiuni pe primar. ” 
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          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Domnilor vă rog, că astăzi 

a fost o excepţie, oricum trebuie să votăm fizic, da?” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da, dar lasă-mă să termin, doamna 

preşedintă, haideţi să termin şi eu că mai aveam puţin, nu mai am mult. Bun, deci sunt 

de acord cu acest aspect, să fim când...în şedinţele ordinare să fim fizic aici, menţionez 

că la noi avem...cel puţin doi consilieri care au muncă de teren şi le este destul de greu 

să vină fizic, asta este au răspunderi şi nu reuşesc mereu, încercăm să-i convingem 

să...poate fac o chestie să vină, da? Ce-aţi mai spus? Aţi mai spus ceva, m-a întrerupt 

doamna preşedintă. ” 

          Domnul consilier Liviu George Macovei: „Atât, atât online şi fizic. ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Încă ceva, am înţeles că aţi fost foarte 

supărat când eram într-o operaţie şi ridicam mâna şi mi s-a spus că, domnule mai 

degrabă închide camera că nu poţi să operezi şi să ridici mâna, n-aveam cum, dacă 

închideam camera nu puteam să apăs pe butonul acela pe tastatură, nu pot să vin din 

gura pacientului într-un mediu...să pun mâna pe tastatură  şi aşa mai departe. Aţi 

înţeles? Deci din cauza asta, eu mă bucur că eu operez mult şi atunci nu-i niciun fel de 

problemă, vă prezint şi operaţia live poate unii mai învaţă câte ceva, poate nu. Despre 

asta este vorba, eu mă bucur că eu...pe mine nu mă deranjează să am camera deschisă, 

aţi văzut când am camera deschisă mai spun uneori una, alta şi deranjează. Mulţumesc! 

” 

          Domnul consilier Liviu George Macovei: „Nu am o problemă să fim online, 

nu ştiu dacă toată lumea o să poată să intre, deci  online, pentru că mai avem printre 

noi consilieri care nu sunt atât de apropiaţi, cum suntem cei mai tineri de tehnică dar 

cu siguranţă... şi plus că mai sunt şi comisii, deci înainte şi probabil prin prezenţa la 

comisie, mai ales a preşedinţilor de comisii ei rămân în continuare în sală. Bineînţeles 

şi online poate să fie şi repet, poate să fie cu camerele deschise şi să avem această... ” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Şedinţele online de regulă sunt puse de pe 

o zi pe alta şi atunci aţi văzut că e destul de dificil să venim la şedinţele astea, precum 

v-am spus, ce zi e astăzi? Joi, eu v-am spus că joia sunt liber, deci niciun fel de 

problemă, dacă sunt extraordinare, de îndată şi orice...joi, miercuri, n-am niciun fel de 

problemă să fiu fizic prezent, dar precum am mai zis, unii dintre noi mai şi muncesc 

toată ziua şi atunci asta e. ” 

          Domnul consilier Liviu George Macovei: „Şim foarte bine că lista este ... 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Discuţiile sunt mult mai 

constructive cu prezenţă fizică şi mai puţin online, ne dorim cu toţii să se termine cu 

această pandemie şi să putem să ne vedem, să ne vedem de treburi în normalitate.” 

          Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Putem să ne îmbrăţişam liberi. ” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Vă rog comisia de 

numărare şi validare a voturilor să preia buletinele de vot şi să începem procedura de 

vot pentru membrii consiliului de administraţie la Colegiul Edmond Nicolau, respectiv 

în comisia de evaluare a directorilor. Vă mulţumim! ” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Eu doresc o intervenţie, vă rog. Doamna 

preşedintă, mă auziţi sau..?  Se vede, nu mai auziţi doamna preşedinte.” 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Să începem procedura de 

vot. Aici aveţi buletinele de vot semnate şi procesele verbale. ” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Cunosc un orl-ist bun, dacă vă interesează.” 
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PROCEDURĂ DE VOTARE 

 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Rezultatele procesului de 

vot. ” 

          Domnul consilier Zîrnă Cristian: „Mulţumesc doamna viceprimar! În urma 

verificărilor s-au constatat următoarele: s-au tipărit un număr de 14 buletine de vot, s-

au repartizat un număr de 10 buletine de vot, s-au anulat 4 buletine de vot, rezultatul 

votului este următorul: 

          Doamna Dimitriu Ana-Maria are 10 voturi pentru, 0 împotrivă. 

          Domnul Radu Niţu are zero 0 pentru, 10 împotrivă. 

          Aceste voturi sunt pentru consiliul de administraţie la Colegiul Economic Mihail 

Kogălniceanu Focşani şi acum dau citire pentru proiectul de hotărâre pentru ocuparea 

funcţiilor de director. 

          În urma verificării s-au constatat următoarele: s-au tipărit 14 buletine de vot,      

s-au repartizat un număr de 10 buletine de vot, s-au anulat 4 buletine de vot, rezultatul 

votului este următorul: 

          Doamna Dimitriu Ana-Maria are 10 voturi pentru, 0 împotrivă. 

          Domnul Radu Niţu 0 pentru, 10 împotrivă. 

Vă mulţumesc! 

          Doamna președinte de ședință Alexandra Tătaru: „Mulţumim şi noi! 

Constatăm în urma rezultatelor că nu avem cvorumul necesar, în sală nu sunt prezenţi 

decât 9 consilieri şi ar fi fost necesar să fim cel puţin 11, drept urmare vom supune 

aprobării aceste proiecte, proiecte de hotărâri într-o altă şedinţă.  

Acestea fiind spuse dacă nu mai sunt alte discuţii declar şedinţa închisă. Vă mulţumim 

şi o seară frumoasă în continuare!” 
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