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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 24.03.2021 

 

 

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

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

cu participarea fizică a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

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

agricultură; 

 d-na Carmen Grosu – director, Direcția Economică; 

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

fond locativ; 

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

 d-nul Adrian Imireanu – șef serviciu proiecte; 

 d-nul Traian Negulescu – director Direcția relații interne și internaționale; 

 d-nul Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

 d-na Ionica Mandea – inspector Serviciul Corp de Control al primarului; 

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

 d-na Mirela Stoian – inspector birou agenți economici; 

 d-nul Vladimir Duşinschi – director Administrația Piețelor Focșani; 

 d-na Cristina Costin – administrator special SC ENET SA Focșani; 

 d-na Mihaela Bratu – director DAS Focșani; 

 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul Folcloric Țara Vrancei;  

 d-na Oana Isac – director Serviciul Creșe; 

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

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

 d-nul Dorian Alecsandrescu – director Poliția Locală Focșani; 

 d-nul Viorel Ciobotaru – director CSM 2007 Focșani; 

 d-nul Săndel Ghiuță – director SPCLEP Focșani. 

 

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

SECȚIUNEA I 

 

1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 41/2021 pentru 

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

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea 

Bugetului creditelor interne al municipiului Focșani pe anul 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică Stație de încărcare autobuze 

electrice situată în Municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 72, jud. Vrancea”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local 

Focșani nr. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 401/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților de comercializare, 

prestări servicii și alimentație publică de pe teritoriul Municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind avizarea modificării și completării Regulamentului 

serviciului de salubrizare din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea – Anexa 1 

la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a localităților membre 

ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a 

localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul 

de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 17 autorizații taxi pentru orice 

tip de autoturisme și atribuirea unui număr de 18 autorizații taxi pentru autoturisme 

electrice, hibride și benzină + GPL, transportatorilor autorizați pentru realizarea 

serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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10. proiect de hotărâre privind abrogarea art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 320/2014 privind asocierea Municipiului Focșani 

prin Consiliul local al municipiului Focșani în vederea constituirii Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Speranța Vrancei”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului 

de organizare și funcțiuonare a acesteia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, bdul București, nr. 9B, identificat 

prin număr cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în Cartea Funciară nr. 65734, 

aparținând domeniului public al municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 6,00 mp. situat în Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 31, județul 

Vrancea, T 148, înscris în CF 67390, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Lazăr Gheorghe;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 31,00 mp. situat în Focșani, str. Aleea Echității nr. 19, bl. P1, 

județul Vrancea, T 204, P%11167  înscris în CF 67814, ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani, către domnul Sava Nelu și doamna Sava Olga-Mihaiela;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 10,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 17, bl. I20, 

județul Vrancea, T 211, P%11584  înscris în CF 64629, ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani, către domnul Mirodone Adrian;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 26,00 mp. situat în Focșani, str. Revoluției nr. 19, bl. P3, județul 

Vrancea, T 205, P 11228  înscris în CF 58284, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către domnul Gheorghe Dumitru și doamna Gheorghe Elena 

Maria; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață totală de 130,00 mp. situat în Focșani, str. Mărășești nr. 33A, județul 
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Vrancea, T 9, P 368 înscris în CF 68045, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către SC COMBRAT 94 SRL;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărții Funciare nr. 59102 

întocmită pentru terenul în suprafață de 31,00 mp., aparținând domeniului privat al 

Municipiului Focșani, situat în str. Liniștei nr. 4 (actuala str. Leopoldina Bălănuță);  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbarea destinației Spațiului B1, 

aparținând domeniului public al municipiului Focșani situat în Perimetrul Istoric 

Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea închirierii;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publcie Focșani a unor imobile aparținând 

domeniului public și privat al municipiului Focșani în vederea exploatării și 

întreținerii acestora;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52 din 

27.02.2020 privind aprobarea listei de priorități;  

Inițiatori, consilieri locali Macovei 

Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

 

22. proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de priorități pe anul 2021, pentru 

repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Macovei 

Liviu-George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali 

și a modelului semnului distinctiv al calității acestora;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

2021;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 



5 
 

  SECȚIUNEA a II-a  

 

1. Adresa Direcției de Asistență Socială nr. 3329/2021 privind efectuarea orelor de 

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

social pe luna februarie 2021.  

 

  SECȚIUNEA a III-a - Diverse 

 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță  

„Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focșani, ședință ce se desfășoară astăzi 24.03.2021. Vă aduc la cunoștință că această 

ședință a fost convocată prin dispoziția nr. 411/19.03.2021, emisă de Primarul 

municipiului Focșani, d-nul Cristi Valentin Misăilă, ședință ce se desfășoară cu 

prezență fizică. 

Având în vedere acest lucru voi face apelul nominal al d-nilor consilieri locali 

care participă la ședință. 

D-nul 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? În online.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Dumitru Victor? În online.” 

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? În online.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Macovei Liviu George?” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Marcu Livia Silvia?” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Prezent”. 
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Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță: 

„Domnul Nedelcu Mihai?” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen Ghiuță 

„Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „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 Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Prezent”. 

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

Doamna consilier Tătaru Alexandra: „Prezent”. 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  Ghiuță: 

„Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  

Ghiuță:„Domnul Zîrnă Cristian?” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „prezent.” 

Doamna Secretar General al Municipiului Focșani Marta Carmen  

Ghiuță:„Constat că în sală sunt prezenți toți cei 16 de consilieri locali municipali, iar 

în mediul online 3. Absenți consemnați nefiind nimeni absent, toată lumea este 

prezentă.  

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

alin. 1 din Codul Administrativ. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

din 15.03.2021. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal?” 

Dacă nu sunt discuții supun la vot procesul verbal, cine este „pentru”? 

„Abțineri”? „Împotrivă”?  Procesul verbal a fost votat în unanimitate.  

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

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

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

avizele comisiilor de specialitate care v-au fost transmise deja 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. 
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De asemenea doresc să vă aduc la cunoștință faptul că Judecătoria Focșani prin 

încheierea pronunțată în camera de consiliu în data de 18.03.2021, în dosarul nr. 

2.499/231/2021 a admis cererea formulată de Primăria municipiului Focșani, cu sediul 

în Focșani str. Dimitrie Cantemir, județul Vrancea și în consecință a validat alegerea 

d-nei Stroie Mirela, domiciliată în Focșani membru al Partidului Libertate, Unitate și 

Solidaritate, în funcția de consilier local al municipiului Focșani, județul Vrancea. 

Prezenta Hotărâre a fost comunicată Prefectului județului Vrancea și Secretarului 

General al municipiului Focșani cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicarea 

prezentei hotărâri pronunțată așa cum v-am mai spus în 18.03.2021 și pusă la dispoziția 

părților prin mijlocirea grefei instanței. Această Hotărâre este definitivă motiv pentru 

care, salutăm astăzi prezența d-nei Stroie Mirela printre noi. 

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

conducerea ședinței. Mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc d-na 

secretar general. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua d-nule Primar, 

bună ziua stimați invitați. Înainte de a începe efectiv această ședință, aș avea o 

rugăminte la dumneavoastră și anume să vă ridicați în picioare să ascultăm Imnul 

României. Mulțumesc. 

Vă mulțumesc. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, vreau să o chem pe          

d-na Stroie Mirela să depună jurământul.” 

D-na Stroie Mirela „bună ziua. Jur să respect Constituția și Legile țării și să fac 

cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor 

municipiului Focșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „bine ați venit în 

Consiliul Local d-na Stroie, să fie într-un ceas bun.  

Bună ziua încă o dată, bine ați venit la ședință ordinară a Consiliului Local din 

data de 24.03.2021, ședință convocată, așa cum a amintit și d-na secretar general, prin 

dispoziția nr. 411/19.03.2021. După cum foarte bine știți, ați primit pe email ordinea 

de zi, vă rog dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi, vă rog să vă pronunțați. Da  

d-nule Primar.” 

Domnul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc 

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

reprezentanți ai mass-media locală și centrală, dragi colegi, în completarea ordinii de 

azi de astăzi mai propun 2 proiecte. Primul se referă la desemnarea a 2 consilieri locali 

ce vor face parte din juriul aferent concursului public pentru amenajarea și întreținerea 

spațiilor verzi din municipiul Focșani, aprobat prin HCL nr. 115/2020 și al doilea 

proiecte de hotărâre se referă la aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul 

Focșani și Asociația Jurnaliștilor de Știință Sciene&Technology București având ca 

scop pregătirea cetățenilor în vedere folosirii noilor tehnologii și a impactului cu 

viitorul.  

Vă mulțumesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc d-nule 

Primar, vă rog dacă mai sunt alte observații pe marginea ordinii de zi?  

Dacă nu supun la vot suplimentarea ordinii de zi  cu cele 2 proiecte cine este 

„pentru”? în sală toată lumea este „pentru” și pe online atât d-na Drumea, cât și d-nul 

Dumitru sunt „pentru”.” 
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Domnul consilier Emanuel Gongu „pentru, mulțumesc d-nule președinte.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „mulțumesc d-nule 

Gongu, vă rugăm puțin sonorul mai mic dacă se poate. Cu 20 voturi „pentru” 

amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa și se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

 

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

modificarea art. 2 și a anexei la H.C.L. nr. 41/2021 pentru aprobarea utilizării, în 

anul 2021, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar a anului precedent; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Domnul consilier Costel Bîrsan „mulțumesc d-nule președinte, din păcate la 

acest proiect, grupul PNL-USR se va abține și motivez prin faptul că am solicitat        

atr-urile de la secțiunea Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, pct. ”a” documentație 

branșament electric la locurile de joacă Peneș Curcanu, Cartier Gară, deasemenea am 

solicitat în ce constă documentația de la racordarea la rețeaua cu alimentare cu apă și 

canalizare a locurilor de joacă existente în patrimoniul UAT- 12 locuri și nu ne-au fost 

puse la dispoziție, bănuiesc că nu din rea voință, probabil nu au fost, nu le-au găsit, nu 

au sosit, nu știu, dar le solicităm încă o dată și vă rog să ne fie puse la dispoziție. 

Mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și nu se adoptă cu 

9 voturi „pentru” ale d-nelor și d-nilor consilieri Gongu Emanuel, Iorga Marius 

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

Radu Nițu, Șelaru Aurel și Ungureanu Daniel și 11 voturi „abținere” ale d-nelor și         

d-nilor consilieri Bîrsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina-

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

Stroie Mirela, Tătaru Alexandra și Zîrnă Alexandru. 

 

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

modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 42/2021 privind aprobarea Bugetului creditelor 

interne al municipiului Focșani pe anul 2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Observații? 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „mulțumesc d-nule președinte, așa cum am 

discutat și la comisii o să reformulez amendamentul pe care l-am formulat în speranța 

că vom lămuri cât mai repede anumite aspecte și anume: art. 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: aprobarea modificării art. 2 la HCL nr. 42 din 15.03.2021 privind 

aprobarea bugetului creditelor interne a municipiului Focșani pe anul 2021 care va avea 

următorul cuprins, art. 2 aprobarea programului de investiții finanțat din bugetul 

creditelor interne a municipiului Focșani pe anul 2021 după cum urmează: o să citesc 

mai rar ca să se poată nota. 

Capitolul A, Obiective de investiții cofinanțate din fonduri nerambursabile. 

1. dezvotarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui 

sistem de bike-sharing, valoare credite bugetare 24,9 mii lei; 

2. modernizarea transportului public în municipiul Focșani, valoare credite bugetare 

814,6 mii lei; 
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3. resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani în 

vederea creșterea atractivității și  accesibilității deplasărilor cu transportul public, 

cu bicicleta și pietonale 1.684,8 mii lei; 

4. achiziție de mijloace de transport public, autobuze electrice în parteneriat cu 

MDRAP-ul 785,13 mii lei; 

5. reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a 

Grădiniței nr. 18, 95,4 mii lei, cu precizarea că acest obiectiv de investiții a fost 

votat în ședința trecută din 15 martie; 

6. creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani 998,1 

mii lei; 

7. creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa 

a II-a 1.842,88 mii lei; 

8. reabilitarea, modernizare și extinderea sistemului de iluminat public nivelul 1 de 

prioritate 355 mii lei. Subtotal 6.117,81 mii lei. 

Capitolul B, Obiective de investiții finanțate din fonduri proprii: 

1. extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani 1.002,6 mii lei, subtotal 1.002,6 

mii lei. 

  Capitolul C, Obiectivele de investiții finanțate din fonduri proprii: 

1. refacere infrastructură str. Ion Basgan, valoare credite bugetare 1.950 mii lei; 

2. refacere infrastructură str. Panduri 1.502,15 mii lei, deasemenea și acest proiect ca 

și cel cu extinderea celor 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 au fost aprobate în ședința 

trecută. Subtotal la Capitolul C avem 3.452,15 mii lei. 

  Total general A+B+C, valoare credite bugetare 10.572,12 mii lei. Vă 

mulțumesc.” 

  Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă mulțumesc d-nule 

Gheoca, vă rog dacă mai sunt discuții pe marginea aceastui amendament sau proiect? 

Da, d-nule Nedelcu aveți cuvântul.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „aș vrea să... d-nul Gheoca dacă este amabil, 

să ne răspundă și nouă de unde va aloca dumnealui sumele necesare pentru proiectele 

în derulare, de unde luați sumele? Mulțumesc.” 

 Domnul consilier Corneliu Gheoca „d-nul Nedelcu, așa cum am discutat și la 

comisii, da, toate cele 5 proiecte aflate la capitolul B sunt prinse în lista sinteză pe 

Compania Națională de Investiții. După ce vom afla și ne vom consulta cu cei de la 

CNI și vom lămuri anumite aspecte, o să constatăm anumite lucruri, iar după care dacă 

nu vom găsi finanțarea necesară în proxima ședință fără nici un fel de problemă se vor 

aproba. Mulțumesc.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu am înțeles exact, de aceea v-am și 

întrebat. Dar aș vrea ca să precizăm aceste aspecte și să știe toți cetățenii municipiului 

Focșani că de fapt proiectele sunt blocate la ora actuală, că de fapt le blocați. După care 

așteptăm de la CNI, când vreodată vor putea dumnealor, nu că ar fi incompetenți sau 

Ferească Dumnezeu, dar când or să aibă timp, pentru că este o țară întreagă care depune 

proiecte acolo să ne răspundă la proiectele dumneavoastră timp în care constructorii își 

vor vedea de alte lucrări, de alte lucruri, ne vor da în judecată în altă ordine de idei 

pentru a le achita anumite sume și mă rog, este dreptul lor. Timp în care cetățenii 

orașului Focșani vor sta în praf, în moloz, în mizerie... eu vă spun exact ceea ce am 

înțeles și ceea ce am discutat la comisii. În tot acest timp cât CNI-ul va binevoi să 
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răspundă, să presupunem prin absurd că CNI-ul va da undă verde, m-aș bucura, dar 

lucrul acesta mai durează încă 3 sau 4 luni până când se vor derula din nou... vor intra 

banii la noi ca să putem să derulăm ...” 

 Domnul consilier Corneliu Gheoca „aspectele acestea le dorim...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „lăsați-mă, nu mă întrerupeți vă rog, vă rog 

frumos nu mă întrerupeți...” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „cum v-am explicat și la comisii...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „eu vă spun exact ceea ce s-a discutat...” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca „reluăm comisiile?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da, 4 ani de zile ați reluat de fiecare dată 

când vi se explica niște lucruri vă făceați că nu le înțelegeți și le explicați în plen. Le 

explicăm și noi.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Nedelcu la 

subiect vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „cetățenii... 1. vor sta în praf, în mizerie, în 

noroaie, atunci când va ploua. 2. dacă se va întâmpla ca CNI-ul să ne dea bani bine ar 

fi, asta se va întâmpla undeva prin iulie-august. 3. d-nul Primar a propus la ședința de 

comisii să începem lucrările și dacă CNI-ul va binevoi să ne răspundă în cât mai scurt 

timp atunci oprim din banii Primăriei că nu or să tragă toți banii, sunt anumite sume 

micuțe care se vor putea trage într-o lună de zile, dau un exemplu, dacă CNI-ul ne 

răspunde într-o lună de zile, timp în care oamenii vor lucra, nu vor da oameni afară, 

pentru că posibil ca unii să nu mai aibă ce să facă cu ei și după aceea când noi vom 

continua cu proiectul oamenii aceea, patronii or să spună, domnule nu mai am oameni 

pentru lucrări, sunt niște lucruri care dumnealor nu vor să le înțeleagă. În momentul în 

care dăm drumul la lucrări, se lucrează, când CNI-ul spune aveți banii, stop, nu mai 

dăm bani de la bancă, dăm bani de la CNI, dar până atunci dumnealor nu fac decât să 

îngreuneze dezvoltarea orașului, înfrumusețarea lui și cum v-am spus și data trecută 

PNL-ul, îmi pare sincer rău că vă spun, îmi alungă copii de acasă. Mulțumesc.” 

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

mulțumesc, aș avea rugămintea să vorbiți data următoare la subiect în marea majoritate 

ați vorbit, în primul rând ați spus prea multe „dacă” și vă reamintesc că afară încă plouă 

și ninge, poate acest aspect e în avantajul nostru. Sunt convins că vom găsi soluții și 

vom găsi o variantă astfel încât lucrările să continue indiferent de sursa de finanțare, 

ori din credit, ori din CNI, ori din alte lucruri. Sunt convin că este foarte bine să mai 

așteptăm o săptămână, 2 zile. Până se termină cu vremea.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „...cam cât ați vrea dumneavoastră să 

așteptați răspunsul de la CNI? Pentru că țin să vă reamintesc că am trimis la CNI în 

februarie la început niște proiecte nu au venit nici până acum răspunsurile, deci au durat 

2 luni. Cât credeți dumneavaostră d-nule președinte că durează până când avem 

răspunsul? Eu aș ruga acum pentru că știm că d-nul Ministru Secretar de Stat Neculai 

Tănase este acolo să facă toate diligențele necesare și ca în câteva zile pentru că așa 

ne-a învățat pe noi de fiecare dată și ne dădea tot felul de exemple în Consiliul Local 

se vor rezolva lucrurile. Aș dori și din suflet l-aș saluta și i-aș acorda tot respectul meu 

ca în câteva zile să vină cu un răspuns ferm să spună, dragi cetățeni uitați banii, 

dezvoltați orașul și mă înclin în fața dumnealui. Mulțumesc.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „vă rog frumos, haideți 

să trecem la vot. Nu știu, nu v-ați înscris, d-nule Mocanu sau d-nule Nițu care doriți. 

Vă rog d-nule Nițu poftiți.” 

Domnul consilier Radu Nițu „d-nule președinte la comisie cred că s-a înțeles 

foarte bine, că trebuiesc niște avize reluate la CNI care îngreunează...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ am vorbit, știm d-nule 

Nițu...” 

Domnul consilier Radu Nițu „eu cred că și dumneavoastră ați înțeles. Am mai 

înțeles eu că d-nul Gheoca a ieșit afară să ... am crezut că din toate proiectele, din tot 

amendamentul poate mai reduce din cele câteva spuse acolo, așa am înțeles... vă spun 

așa d-nule Gheoca, vă stimez, vă cunosc așa un pic, haideți să ne  spuneți cine se ocupă 

din partea grupului PNL așa cum a afirmat și d-nul ... cine se ocupă și în cât timp? Dați 

o estimare așa, pentru cetățeni, nu pentru mine...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Nițu vă dau eu 

o estimare, apoi dau cuvântul...” 

Domnul consilier Radu Nițu „haideți să auzim vestea aceea mare, afară s-a 

oprit ninsoarea...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „eu vă spun sigur că 

imediat la următoarea ședință a Consiliului Local vă vom da răspunsul. Vom pune pe 

ordinea de zi așa cum trebuie aceste proiecte pentru a fi votate și a începe investițiile, 

vă rog  d-nule Bîrsan, apoi d-nul Mocanu și apoi d-nul Iorga.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „se pare că totuși nu scăpăm de populisme, 

mai avem și detectivi printre noi și unii nu au înțeles nimic. Oameni buni, în momentul 

în care vrei să faci o investiție proprie și cineva se oferă să-ți aloce acea sumă de bani, 

este de preferat să mergi să iei suma de bani promisă, nu să te împrumuți pentru o 

investiție. Poate să existe o întârziere, dar nu este de preferat, ca să nu grevăm bugetul 

municipiului Focșani cu sume pe care le putem folosi în altă parte? Avand în vedere 

intențiile bune, cu toate că dumneavoastră vreți să scoateți în evidență că nu sunt 

intenții bune. Sunt intenții bune și se vor face și nu trebuie să-mi răspundeți d-nule 

Nedelcu, chiar nu trebuie, mulțumesc frumos, chiar nu-mi trebuie, eu sunt lămurit, dar 

haideți să terminăm cu populismele, bani bugetului Focșani să-i folosim în mod just 

pentru focșăneni. Mulțumesc.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu „sunt de acord cu dumneavoastră d-nule 

Bîrsan, n-ați fost la ședința de comisii din acest motiv nu știți că nu se întârzie foarte 

puțin, CNI-ul ne va cere niște hârtii din urmă, noi avem aprobările toate ca să începem 

contrucția însă CNI-ul ne va cere din urmă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „eu cunosc foarte bine, nu trebuie să-mi 

explicați.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „n-ați fost la ședința de aceea nu știți ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „dacă nu am fost la ședință asta nu înseamnă 

că cunosc mecanismul da? Îl știu foarte bine...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „și care este mecanismul, ia explicați-mi 

dumneavoastră dacă știți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „d-nul vreți să vă dau extemporal? 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „da. Vorbim pe date tehnice.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan „întrebarea mea este următoarea: vrem să 

folosim banii bugetului Focșani? Să ne facem datorii sau ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „d-nule Bîrsan gandiți-vă că asta va fi tocmai 

la sfârșitul verii.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Nedelcu ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „ceea ce spuneți dumneavoastră va fi tocmai 

la sfârșitul verii...” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „ vă mulțumesc d-le 

Nedelcu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu „un oraș care va sta în praf și în mizerie până 

la sfârșitul verii... dacă vi se pare corect, atunci onor dumneavoastră.” 

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

mulțumesc. D-nul Mocanu era la cuvânt. D-nul Mocanu, apoi d-nul Iorga.” 

Domnul consilier Georgian Mocanu „mulțumesc d-nule președinte, aș dori să 

vă aduc la cunoștință câteva aspecte tehnice, nu trebuie să ne gândim doar la 

problemele care le vor avea oamenii de afaceri, într-adevăr importante, nu trebuie să 

ne gândim la ... să spunem așa lucrurile pozitive care se pot construi și intră imediat 

în posesia cetățenilor, deci se pot bucura de ele. Aceste șantiere și câteva le pot 

enumera lucrările de la Liceul cu Progam Sportiv, acea bază sportivă, Sala de Sport 

Multifuncțională și cu un atelier sub acea sală, unde pot face practică elevii, plus 

Parcul Bălcescu unde oamenii de afaceri... aceste firme au făcut achiziții de 

materiale și le-au depozitat. Aceste materiale pe zi ce trece, vedeți afară avem, cald, 

rece ... și în urma montajului pot apărea probleme la finisarea lucrărilor și atunci pot 

apărea infiltrații de apă, deja rugină pe anumite materiale și anume ați văzut că sunt 

multe panouri sandwich, vă rog frumos să mergeți la Liceul cu Program Sportiv să 

vedeți toate materialele cum sunt depozitate și la Sala de Sport la Liceul Auto, aceste 

materiale dacă mai stau foarte mult în aer liber se vor degrada și calitatea lucrărilor 

nu va fi aceeași și bănuiesc și mai mult ca sigur firma respectivă nu va da aceeași 

garanție care o dădea cu lucrarea terminată la timp. Vă mulțumesc.” 

 Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-nule Mocanu vă 

reamintesc că trebuie să intervin, afară ninge și eu speram ca la ședința de săptămâna 

viitoare dacă va exista, vom lămuri aceste proiecte. Vă rog d-nule Iorga dacă mai 

aveți ceva de comentat.” 

Domnul consilier Marius Iorga „mulțumesc d-nule președinte. Stimați colegi, 

am avut puțin timp și m-am interesat în detaliu, să zic așa. Constructorul care a 

câștigat licitația a investit deja sume importante de bani, cheltuieli cu organizarea de 

șantier pentru unii care știu ce înseamnă lucrul acesta. 

Nu vreau să explic în detaliu ce înseamnă organizarea de șantier, cheltuieli cu 

salariile, pentru că acești oameni au angajat personal și oameni calificați pentru a duce 

lucrările la bun sfârșit, materiale de construcții, așa cum a spus și colegul meu, dar au 

investit  foarte mulți bani în utilajele de care au nevoie și unele... 

Vreau să vă spun că aceste persoane juridice sunt hotărâte să ne acționeze în 

judecată și vor câștiga, vă spun, 100%, pentru penalități. Eu nu cred că ar fi fost  o 

foarte mare problemă, să începem de săptămâna viitoare pentru că vremea va fi propice 

pentru lucrarea în domeniul construcțiilor, lucrările în domeniul construcțiilor, să 
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începem lucrările... această sumă de bani pentru continuarea lucrărilor, n-am nimic 

împotrivă să întrerupem acordul sau contractul cu banca.  

Dar vreau să vă spun că, procesul de autorizare din partea Companiei Naționale 

de Investiții este destul de lent și asta din cauză că sunt foarte multe cereri și în afară 

de acest lucru, trebuie să țineți cont de faptul că... reînnoit, cu siguranță. Asta poate s-

o confirme, dacă este în sală cineva de la investiții. Mulțumesc frumos!” 

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

au discutat la Comisii. Haideți să închidem subiectul. Să votăm. Haideți vă rog frumos 

că iar ajungem să...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule președinte, uitați mă uit aici, joi 

6 grade, adică mâine, după care încep cu 11 și vinerea viitoare vom ajunge la 18 grade, 

deci nu mai ninge.” 

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

Nedelcu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, că ați repetat obsesiv că astăzi ninge.” 

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

văd. Lucrările nu pot fi începute acum. Domnul Primar, vă rog! Haideți foarte scurt, ca 

să nu mai prelungim. Mulțumesc!” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Analizând discuțiile purtate pe marginea acestui proiect de hotărâre, trebuie să vedem 

partea plină a paharului  și zic eu, că avem un câștig astăzi faptul că în sfârșit consilierii 

PNL-USR PLUS au realizat că proiectele finanțate din fonduri europene 

nerambursabile sunt prioritare. Să voteze... Sper să nu vorbesc anticipat că nu s-a 

pronunțat votul final, dar mă gândeam că pe urmă n-o să-mi mai dați cuvântul, pe 

marginea acestui subiect.  

Cât privește procedura de autorizare de fapt, de preluare în finanțare a acestor 

proiecte, fără să știu această opțiune a dumneavoastră, vă anunț că săptămâna trecută, 

în urma discuțiilor purtate cu dumneavoastră, ... CNI și am întrebat din lista de 42 de 

proiecte înscrise pe lista sinteză să ne comunice și nouă câte din aceste proiecte vor fi 

finanțate în acest an, în ideea de a ști cum să elaborăm proiectul de buget. Până în acest 

moment, nu am primit nicio adresă. Așa cum v-am spus și la ședința de Comisii, totuși 

avem semnale că, domnii de la CNI, este un lucru foarte bun acesta și le mulțumim 

încă o dată.  

Dar doar atât vreau să vă spun, că deja dumneavoastră ați votat, ați fost de acord 

să predăm spre finanțare o investiție în derulare, str. Gheorghe Doja, Vasile Pârvan, 

Plantelor Legumelor, încă din februarie și nici până în acest moment nu am semnat 

contractul de finanțare cu CNI. Deci trebuie să ne gândim foarte clar așa cum ați spus 

și dumneavoastră, n-am nimic împotrivă să mai așteptăm încă două săptămâni, poate 

primim acel răspuns de la Compania Națională de Investiții.  

Dar după ce vom primi un răspuns ferm, aceste șantiere începute, pentru că așa 

cum au spus și colegii mei, aceste lucrări au mult de suferit și din punct de vedere 

tehnic, și din punct de vedere material, dar nu numai atât, au de suferit constructorii, 

care la urma urmei au toate prerogativele să se îndrepte împotriva noastră, deja avem 

notificări făcute de către aceștia prin care ne solicită în cazul în care nu vom da ordinul 

de începere cât mai repede, ne vor solicita daune-interese și penalități. Mulțumesc!” 
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 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Amendamentul făcut de domnul Gheoca. Doamna Drumea!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Cine este împotrivă? Se abține cineva? Domnul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Eu mă abțin, domnule președinte.” 

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

mulțumesc! Și doamna Drumea aș vrea să văd un răspuns. A zis ”pentru”, n-am auzit. 

Da, acum a zis ”pentru”. Doamna Secretar.  

Deci la amendament, avem 11 voturi ”abținere”. În sală aveți 8, cu mine, 9 și 2 

sunt online, domnule Nedelcu. Domnul Victor Dumitru a ridicat mâna. ” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru.” 

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

doamna Secretar urmărim cu atenție votul fără probleme.  

Supun la vot proiectul nr. 2 în integralitatea sa. Cine este ”pentru”? 

Pe online, vă rog! Domnul Dumitru?” 

 Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Cine este 

împotrivă? Cine se abține? Deci 8 abțineri cred, da? În sală și domnul Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Eu mă abțin.” 

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

avem 11 voturi... da, vă rog, domnule Iorga. Ați votat. Scuze! Nu v-am văzut. Și de 

asta vă întreb. Au ridicat... Eu n-am văzut împreună cu doamna Secretar. Reluăm.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Dar nu 

văd, că este domnul Nedelcu este întotdeauna în fața mea. Și nu reușesc să văd pe 

rândul nr. 2. 

Cu 15 voturi ”pentru” și 5 ”abțineri”, acest proiect a fost aprobat cu 

amendamentul făcut de domnul Gheoca, devenind hotărârea nr. 43. Vă mulțumesc! ” 

 

Se prezintă punctul  3 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Alimentare cu energie electrică Stație de încărcare autobuze electrice situată în 

Municipiul Focșani, str. Mărășești nr. 72, jud. Vrancea”; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, supun la vot 

proiectul de hotărâre nr. 3. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Pentru” și eu domnul președinte.” 

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

Drumea, vă rog!” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Cu 20 de 

voturi ”pentru” proiectul a fost aprobat”, devenind hotărârea nr. 44 
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Se prezintă punctul  4 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local Focșani nr. 400/2020 

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor 

locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 

2021; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

observații pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, supun la vot proiectul de 

hotărâre nr. 4. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul Gongu? 

Și doamna Drumea?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Cu 20 de 

voturi ”pentru”, proiectul  nr. 4 a fost aprobat”, devenind hotărârea nr. 45 

 

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

modificarea HCL nr. 401/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea activităților de comercializare, prestări servicii și 

alimentație publică de pe teritoriul Municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

supun la vot proiectul nr. 5. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Pe 

online domnul Dumitru este ”pentru”. Domnul Gongu și doamna Drumea, vă rog!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru, domnule președinte.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Mulțumesc, domnule Gongu! Cu 20 de voturi ”pentru” și proiectul nr. 5 a fost 

aprobat.” devenind hotărârea nr. 46 

 

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

avizarea modificării și completării Regulamentului serviciului de salubrizare din 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare 

a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea – Anexa 1 la Contractul de 

delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a localităților membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a 

localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, supun la vot 

proiectul nr. 6. Cine este ”pentru”? În sală toată lumea este ”pentru”. Domnul Dumitru 

este pentru. Domnul Gongu și doamna Drumea?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru”. 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

nr. 6 a fost aprobat cu unanimitate de 20 de voturi.” devenind hotărârea nr. 47 
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Se prezintă punctul  7 de pe  ordinea 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. 

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

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, supun la vot 

proiectul nr. 7. Cine este ”pentru”? În sală 8 voturi ”pentru”, domnul Gongu, 9 voturi 

”pentru”. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În sală se abțin 9. Doamna Drumea? 

Și domnul Dumitru? Se abține. Doamna Drumea să știți că nu v-am auzit. 

Scuzați-mă!”  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

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

11 ”abțineri” și 9 voturi ”pentru”, proiectul nr. 7 nu a fost aprobat.” 

 

Se prezintă punctul  8 de pe  ordinea 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. 

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

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

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, avem în sală pe domnul 

director, dacă doresc ceva precizări, lămuriri, haideți să...” 

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

Nițu, sunt convins că domnul director dacă dorește, bineînțeles că-i dau cuvântul, 

pentru că nu pun interdicție la nimeni. Vă rog proiectul nr. 8 îl votăm. Cine este 

”pentru”? În sală 8 voturi ”pentru”. Pe online este cineva pentru?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Bineînțeles că pentru”. 

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

Gongu este pentru. Este cineva împotrivă?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Abținere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Se abține 

cineva? În sală 9 voturi pentru, doamna Drumea 10 și domnul Dumitru 11 voturi. Cu 

9 voturi.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte și domnul 

Șelaru s-a abținut.” 

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

Șelaru s-a abținut. 12 ”abțineri” și 8 voturi ”pentru”. Da. Mulțumesc că m-ați 

atenționat, nu l-am văzut. Domnul Nedelcu stă în fața mea, după cum spuneam.” 

 

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

atribuirea unui număr de 17 autorizații taxi pentru orice tip de autoturisme și 

atribuirea unui număr de 18 autorizații taxi pentru autoturisme electrice, hibride 

și benzină + GPL, transportatorilor autorizați pentru realizarea serviciului de 

transport persoane în regim de taxi la nivelul municipiului Focșani; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Vă rog! 

Dacă sunt observații  pe marginea acestui proiect? Da, vă rog, domnule Ungureanu, 

aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: „Vă rog să consemnați faptul că nu 

particip la vot.” 

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

mulțumesc, domnule Ungureanu de intervenție. Supun la vot proiectul nr. 9. Cine este 

pentru? Pe online, vă rog! ” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru și eu.” 

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

avem 19 voturi ”pentru” și o neparticipare. Proiectul nr. 9 a fost aprobat”, devenind 

hotărârea nr. 48 
 

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

abrogarea art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 320/2014 privind asocierea Municipiului Focșani prin Consiliul local al 

municipiului Focșani în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Speranța Vrancei”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Cine este pentru? În sală toată lumea 

este pentru.”  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

Drumea este... Domnul Gongu este pentru. Mulțumesc! Proiectul nr. 10 a fost aprobat 

cu 20 de voturi pentru,” devenind hotărârea nr. 49 

 

Se prezintă punctul 11 de pe  ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

acesteia; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, înainte de a... prin vot 

secret aceste proiecte mai sunt și următoarele... să alegem o Comisie de numărare a 

voturilor pentru ca să nu... Cum?” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru „Nu se alege.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Doamnă, la celelalte mai sunt...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Aici am 

o întrebare. Vă rog, doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu, aveți cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte! La acest proiect, în urma unor discuții cu domnul arhitect șef și nu văd 

cuprins în raportul acestui proiect de hotărâre, este din Comisia Tehnică de Amenajare 

a Teritoriului și Urbanism,  de la un număr considerabil mai mare în care toți membrii 

aveau drept de vot, la un număr mai mic și nu toți, va fi împărțită cumva această 

Comisie în 2 și aș vrea dacă puteți dumneavoastră să ne lămuriți de ce și cine rămâne 

să facă parte cu drept de vot din această Comisie. Mulțumesc!  ” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Da, vă 

mulțumesc! Domnul Păduraru, dacă doriți microfonul? Vă mulțumesc!” 

Domnul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si 

dezvoltare urbană: „Bună ziua! Am propus modificarea Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism, datorită faptului că, era un număr de 27 de 

membri cu drept de vot, dintre aceștia o mare majoritate din cadrul instituțiilor care 

avizează ulterior de a intra în Comisie, proiectele.  

Mulți dintre aceștia nu sunt specialiști în urbanism și amenajare a teritoriului, ci 

sunt specialiști în cadrul instituțiilor respective. Dau un exemplu, CUP, ANIF ș.a.m.d. 

cultură. Am considerat că, persoanele care pot vota în această Comisie ar îmbunătăți 

calitatea celor discutate acolo și în felul ăsta, am considerat că persoanele care să poată 

să aibă drept de vot sunt arhitecții din municipiul Focșani. Celelalte persoane, respectiv 

cele de la instituțiile avizatoare urmând să aibă doar rol consultativ, fără drept de vot 

în cadrul Comisiei.” 

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

mulțumesc!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc, domnule 

președinte! Cum ați explicat un pic mai devreme, drept de vot și așa scrie și în raportul 

acestui proiect de hotărâre ar fi specialiștii din domeniul amenajării teritoriului și al 

urbanismului. Să nu uităm că am avut o discuție premergătoare acestei ședințe, în care 

cei doi consilieri, care au fost aleși în această Comisie, în speță domnul consilier Costel 

Bîrsan și doamna viceprimar Alexandra Tătaru, să fie cu drept de vot printr-un 

amendament, mărirea acestei comisii cu încă doi consilieri, în speță, eu o să vreau să 

mă propun ca viceprimar al municipiului, să fim ambii viceprimari în această Comisie 

și încă un coleg consilier pentru că este normal. Suntem cei care practic mai departe 

votăm proiectele de hotărâre pentru cetățeni, pentru amenajarea, zic, eu  acestui oraș în 

cunoștință de cauză și din acest amendament pentru mărirea acestei Comisii de la 15 

la 17 persoane cu încă doi consilieri, în speță un viceprimar, celălalt viceprimar și un 

consilier. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Susțineți și proiectele, nu numai 

funcțiile.” 

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

mulțumesc, domnule Iorga! Cu plăcere! Domnule Nițu, aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vă mulțumesc! Domnule președinte, îmi aduc 

aminte că am făcut parte din această Comisie și țin minte că erau de la PNL și nu veneau 

deloc la ședința acestei Comisii de Urbanism. Nu-mi aduc aminte, dacă vreți să vă spun  

și cine, doamna Ciocoeaș, dacă o știți și mai era doamna nu știu mai cine și cred că așa 

vă propuneți, vă autopropuneți, pardon. Tot timpul am avut majoritate în mandatul 

trecut și vă puneam și pe dumneavoastră pe listă acolo și chiar vă și votam și acum văd 

că vreți să fiți unicate și unicați , vă rog să mergeți înainte așa. Mulțumesc!” 

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

este un vot secret și n-aveți de unde să știți cine este votat în această Comisie în 

legătură... da, vă mulțumesc! 

În legătură cu ce a fost, cred că este bine să mergem înainte, nu înapoi. Atunci, 

propun o Comisie de numărare a voturilor, să lăsăm acest proiect la finalul... Vă rog! 
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Domnul Păduraru, aveți cuvântul. Dacă vreți, interveniți. Domnul Păduraru, aveți 

cuvântul. Domnul Nițu este în tribună. ” 

Domnul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si 

dezvoltare urbană: „Vă mulțumesc! Voiam doar să adaug că nu este nicio problemă 

să completăm Comisia cu încă 2... Art. 37 alin. 1-3.... Avizul arhitectului șef este un 

aviz tehnic, care nu se supune deliberării Consiliului Local, adică nu este nicio 

problemă să discutăm proiecte urbanistice, care vizează viitorul municipiului Focșani, 

doar că atrag atenția de pe acum dacă se poate să ne rezumăm strict la discuții tehnice. 

Mulțumesc!” 

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

siguranță, așa va fi. Domnule Primar, aveți cuvântul.”  

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

consilieri, vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect cu care s-ar putea să ne 

confruntăm în funcționarea acestei Comisii, faptul că, să zicem că     nu-i niciun fel de 

problemă, puteți fi 21 și cu încă 13 specialiști să facem și cu Consiliul Local, facem cu 

toată lumea. Problema este alta. Ce vreau să subliniez este următorul aspect. Această 

Comisie poate funcționa, uitați art. 9 alin. (2) din Regulamentul-anexă, doar în prezența 

a 2/3 din totalul membrilor săi. Luați în calcul, că dacă lipsesc consilierii locali, cum 

s-a întâmplat în mandatul precedent, aveam unul, maxim 2 prezenți. S-ar putea să mai 

lipsească și unul din 2 specialiști și să ne întrunim degeaba și să nu putem să susținem 

ședințele.  

Rugămintea mea ar fi la dumneavoastră, pentru consilierii locali să propuneți și 

supleanți în ideea în care nu poate să vină titularul, să vină supleantul pentru a avea 

cvorumul, pentru a putea ține ședința pentru că altfel, ne trezim în situația în care, având 

nevoie de 2/3 prezență, în anumite situații să nu putem să susținem și să ne adunăm 

degeaba.” 

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

mulțumesc! Atunci supun la vot. Deci avem 2 amendamente. Vă rog, doamna Ana-

Maria Dimitriu!” 

 Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă-mi dați voie, domnule 

președinte? Mulțumesc! Exact ce spunea domnul Primar, la alegerea celor doi 

consilieri, în speță, doamna viceprimar și domnul consilier, care fac parte din această 

Comisie, au și un membru supleant, în speță domnul Nedelcu, aici  de față, domnul 

consilier. Așa că este ok varianta să fie la fel membri supleanți în această Comisie. 

Mulțumesc!” 

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

Întrebarea mea este următoarea, dacă sunteți de acord. Deci vor fi 4 consilieri locali în 

această comisie și câți supleanți doriți? Și 4 pentru fiecare, da? Deci avem de votat 

astăzi 2 consilieri care vor face parte din Comisie și 3 supleanți. Corect? ” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „3 supleanți pentru că doamna Atanasiu 

nu mai este și atunci...” 

Domnul Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: 

„Doamnelor viceprimar, se dă o nouă hotărâre, hotărârea prin care s-a aprobat inițial 

componența Comisiei Tehnice, se aprobă prin această hotărâre. Deci, practic vor fi 

desemnați 4 membri cu 4 supleanți. Se votează din nou.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: „Haideți 

că vă votez eu. Vă rog, domnule Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci propunerea domnului arhitect șef este 

că această Comisie să fie din 15 persoane, amendamentul doamnei viceprimar este 17 

persoane, amendamentul domnului Primar este ca cei 4 consilieri să aibă supleanți. 

Este simplu. Sunt 3. Și atunci de ce trebuie să votăm din nou toată... Doamnă, eu propun 

amendamente și după aceea, întregul proiect, deci amendamente a făcut doamna 

viceprimar să se mărească numărul de membri la 17, este primul amendament. Al 

doilea amendament al domnului Primar, 4 membri supleanți pentru cei 4... și după 

aceea votarea în integralitatea proiectului. Poftiți?” 

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

că închid eu discuția, da?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog! Buletine de vot.” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„4 și după aceea... da.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sigur că da. Mulțumesc!” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„De ce să nu iasă? Toate astea 17 ies și eu voi face propuneri pentru.” 

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

Secretar, haideți să lămurim problema. Vă rog să lămuriți problema încă o dată de la 

capăt. În legătură cu modalitatea de vot, vă rog!” 

Doamna Marta-Carmen Ghiuță, Secretar General al municipiului Focşani: 

„Se vor face consilieri locali membrii de drept în Comisii și cei 4 supleanți, într-un fel 

veți fi reconfirmați... dumneavoastră și domnul Bîrsan și doamna Tătaru.  

Hotărârea de bază prin care s-a aprobat Comisia este abrogată prin art. 3 al 

acestei hotărâri și atunci pentru reconfirmare mai votați o dată. Este același lucru. 

Mulțumesc!” 

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

domnule Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mă autopropun și eu.” 

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

Nițu, să știți că am notat. Haideți să supunem, să facem Comisia de numărare. Vă rog 

propuneri.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule, din partea grupului PSD, îl propunem 

pe domnul consilier Ungureanu Daniel că se pricepe.” 

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

domnul Ungureanu tot timpul a fost. Mulțumesc! Din partea grupului PNL, vă rog, 

domnule Zîrnă!” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Bună ziua! Din partea PNL, îi propunem pe 

domnii Gheoca și Costea Ionel.” 

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

mulțumesc! Haideți să votăm Comisia de numărare a voturilor. Cine este pentru? 

Sunteți pentru, mulțumesc!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru și eu domnule președinte.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Liviu George Macovei: 

„Mulțumesc, domnule Gongu! Mulțumesc, domnule Dumitru! Doamna Drumea sper 

să fie pentru.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru.” 

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

mulțumesc! 20 de voturi pentru Comisia formată din domnii Ungureanu, Gheoca 

și Costea. 

Supun la vot votarea acestui proiect la finalul... Amendamentele... propun 

amendamentul doamnei viceprimar Ana-Maria Dimitriu.” 

Cine este pentru? 

În sală toată lumea este pentru, domnul Dumitru? 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru”  

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnul consilier Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru”. 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnul Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă mulțumesc. Acest 

amendament a fost aprobat.  

Amendamentul domnului Primar în legătură cu cei patru supleanți. Cine este 

pentru? Toată lumea din sală este pentru. Vă rog să votați. Domnul Dumitru este 

pentru” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Cu 20 de voturi pentru și 

amendamentul domnului Primar a trecut.Vă rog doamna viceprimar Ana Maria 

Dimitriu.” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Președinte vă rog să 

supuneți la vot și ca acești patru consilieri din această comisie să aibă drept de vot. 

Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Cu siguranță. La finalul 

ordinei de zi propun să-l mutăm. Dacă vreți facem și propunerile. Vreți să facem 

propunerile? Vă rog să faceți propuneri domnule Nedelcu dacă sunteți amabil.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Trebuie să facem opt propuneri sau doar 

patru? Patru cu patru supleanți sau opt? Ca să știu. ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Patru cu patru. Vă rog doamna 

Dăscălescu, dacă sunteți amabilă, să notați. Vă mulțumesc. Domnule Nedelcu vă ajut 

eu. Rândul 1...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: Noi suntem nouă, domnul consilier 

Ungureanu nu mai vrea. 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Dar care sunt titularii și care 

sunt supleanții?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Titulari: domnul Gongu Emanuel 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu și Mocanu 

Georgian. Supleanți: Nedelcu Mihai, Iorga Marius Eusebiu, doamna Nedelcu Cristina 

Mirela și domnul Șelaru.” 
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Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă mulțumesc.Vă rog 

domnule Zîrnă.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Din partea grupului PNL – USR PLUS 

propunem pe domnul Liviu Macovei, pe domnul consilier Costel Bîrsan, pe doamna 

viceprimar Alexandra Tătaru și pe doamna viceprimar Ana Maria Dimitriu ca membri 

titulari. Membri supleanți propunem pe domnul Costea, pe domnul Gheoca Corneliu, 

pe Victor Dumitru și subsemnatul, Zîrnă Cristian.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Da. Vă mulțumesc pentru 

propuneri. Supun la vot mutarea proiectului nr. 11 la finalul ordinei de zi. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. On line? Domnul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnul Victor este pentru, 

doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Cu 20 de voturi pentru proiectul numărul 11 va fi votat la finalul ordinei de zi 

după ce vom intra la cabina de vot. 

 

Trecem la proiectul numărul 12 proiect de hotărâre privind concesionarea 

prin licitație publică a terenului în suprafață de 91 mp, situat în municipiul 

Focșani, bdul București, nr. 9B, identificat prin număr cadastral 65734, T 203, P 

11116, înscris în Cartea Funciară nr. 65734, aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Vă rog dacă sunt observații pe marginea acestui proiect. Vă rog domnule 

Primar.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: 

„Mulțumesc. La acest proiect am propus un amendament pentru modificarea articolului 

7 proiectul de hotărâre din 18 martie 2021 privind concesionarea prin licitație publică 

a terenului în suprafață de 91 mp, situat în municipiul Focșani, bdul București, nr. 9B, 

identificat prin număr cadastral 65734, T 203, P 11116, înscris în Cartea Funciară nr. 

65734, aparținând domeniului public al municipiului Focșani, după cum urmează: 

articolul 7 se va modifica și va avea următorul conținut:  

„Art. 7 Stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea 

concesionării terenului va avea următoarea componență: doi consilieri locali ce vor fi 

aleși prin vot secret, doamna Carmen Davidescu inspector superior în cadrul 

Serviciului Sinteză și Asistența elaborării și execuției bugetelor locale - membru, 

doamna Gina Cristea șef Serviciul Sinteză și Asistența elaborării și execuției bugetelor 

locale– membru supleant, domnul Alexandru Iulian – șef Birou Urmărire încasare și 

executare silită - membru, doamna Maleș Emilia- inspector în Compartimentul 

Constatare impunere din cadrul Serviciului Impozite și Taxe Locale a Primăriei 

Municipiului Focșani – membru supleant, doamna Mihaela Diniță – inspector în cadrul 

Serviciului Administrarea domeniului public și privat, publicitate – membru, doamna 

Paula Mîndru – inspector în cadrul Serviciului Administrarea domeniului public și 

privat, publicitate – membru supleant.”  

Vă mulțumesc.” 
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 Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă mulțumesc domnule 

Primar. Supun la vot amendamentul domnului Primar dacă nu mai sunt discuții. Cine 

este pentru? În sală toată lumea este pentru, vă rog și pentru on-line.  

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru și eu” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Mulțumesc domnule Gongu. 

Domnul Dumitru este pentru. Doamna Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Mulțumesc. Supun la vot. 

Nu supun la vot. Vă rog să facem propuneri pentru cei doi consilieri. Domnule Nedelcu 

aveți cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Grupul PSD propune pe domnul Gongu 

Emanuel și pe domnul Radu Nițu.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă rog dacă mai sunt 

consilieri de propus.” 

Domnul consilier Cristian Zîrnă: „Domnule Președinte, Partidul Național 

Liberal propune pe doamna viceprimar Alexandra Tătaru și pe domnul consilier Costea 

Ionel.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă mulțumesc domnule 

Zîrnă. Supun la vot proiectul numărul 12 să-l mutăm la finalul ordinei de zi. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. Domnul Dumitru este pentru. Doamna 

Drumea?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnul Gongu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Mulțumesc. Cu 20 de voturi 

pentru și proiectul numărul 12 îl vom vota la finalul ședinței. 

 

Trecem la proiectul numărul 13 proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 6,00 mp. situat în 

Focșani, str. Unirea Principatelor nr. 31, județul Vrancea, T 148, înscris în CF 

67390, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Lazăr 

Gheorghe; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Vă rog, dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot proiectul numărul 13. Cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. Domnul Dumitru este pentru,  

doamna Drumea este pentru și domnul Gongu presupun că este pentru” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru și eu” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Mulțumesc domnule Gongu. 

Cu 20 de voturi pentru și proiectul numărul 13 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

50.  

 

Trecem la proiectul numărul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 31,00 mp. situat în 

Focșani, str. Aleea Echității nr. 19, bl. P1, județul Vrancea, T 204, P%11167  

înscris în CF 67814, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

domnul Sava Nelu și doamna Sava Olga-Mihaiela; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 
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Vă rog dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu, supun la vot 

proiectul numărul 14. Cine este pentru? În sală toată lumea este pentru. În mediul on 

line? Vă rog. Domnul Dumitru este pentru.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Doamna Drumea este pentru 

și domnul Gongu este pentru. Vă rog să mă scuzați că nu v-am văzut, domnul Șelaru 

se abține. Deci, cu 19 voturi pentru și o abținere din partea domnului consilier Șelaru 

Aurel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 51 

 

Proiectul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație 

publică a terenului în suprafață totală de 10,00 mp. situat în Focșani, str. 

Constructorului nr. 17, bl. I20, județul Vrancea, T 211, P%11584  înscris în CF 

64629, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul 

Mirodone Adrian; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  
Va rog dacă sunt observații pe marginea proiectului nr. 15. Dacă nu, cine este 

pentru? În sală toată lumea este pentru. Domnul Dumitru este pentru.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Mulțumesc doamna Drumea, 

domnule Gongu. Domnul Șelaru se abține. E cineva împotrivă? Cu 19 voturi pentru și 

o abținere din partea domnului consilier Aurel Șelaru proiectul nr. 15 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 52 

 

Proiectul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație 

publică a terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat în Focșani, str. 

Revoluției nr. 19, bl. P3, județul Vrancea, T 205, P 11228  înscris în CF 58284, ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Gheorghe 

Dumitru și doamna Gheorghe Elena Maria; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Vă rog cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă rog, în 

mediul on line? 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: Cu 19 voturi pentru și o 

abținere din partea domnului consilier Aurel Șelaru proiectul numărul 16 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 53 

  

Proiectul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație 

publică a terenului în suprafață totală de 130,00 mp. situat în Focșani, str. 

Mărășești nr. 33A, județul Vrancea, T 9, P 368 înscris în CF 68045, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către SC COMBRAT 94 SRL; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Vă rog dacă sunt observații pe marginea acestui proiect, dacă nu, supun la vot 

proiectul numărul 17. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? 

Mulțumesc domnule Șelaru. În mediul on line? Domnul Victor pentru.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Cu 19 voturi pentru și o 

abținere din partea domnului consilier Aurel Șelaru proiectul nr. 17 a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 54 

  

Proiectul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărții 

Funciare nr. 59102 întocmită pentru terenul în suprafață de 31,00 mp., 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, situat în str. Liniștei nr. 4 

(actuala str. Leopoldina Bălănuță); Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă  

Vă rog dacă sunt observații pe marginea acestui proiect, dacă nu, supun la vot 

proiectul numărul 18. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? În sală 

toți sunt pentru. În mediul on-line?  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Cu 20 de voturi pentru 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 55 

 

Proiectul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației 

Spațiului B1, aparținând domeniului public al municipiului Focșani situat în 

Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea închirierii; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă nu sunt discuții pe marginea acestui proiect supun la vot proiectul nr. 19. 

Cine este pentru? Toată lumea din sală este pentru.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Pentru” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Și în mediul on line toată 

lumea este pentru. Cu 20 voturi pentru proiectul numărul 19 a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 56 

  

Proiectul numărul 20 proiect de hotărâre privind aprobarea dării în 

administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publici 

Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al municipiului 

Focșani în vederea exploatării și întreținerii acestora; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Vă rog dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot proiectul numărul 20. Cine este 

pentru? Cred că nu ați fost atenți. Reluăm votul. Cine este pentru? Este cineva 

împotrivă? Am reluat votul pentru că așa îmi doresc. Domnul Nițu să știți că am citit 

Regulamentul și până nu sunt convins cum se votează nu am cum să trec mai departe. 

Vă rog frumos. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Gongu și doamna 

Drumea?” 
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Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Doamna Drumea este pentru 

abținere am înțeles”  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „mă abțin” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Cu 11 abțineri din partea domnilor 

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

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

Mirela, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian și 9 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri: Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Mocanu Georgian, Nedelcu Mihai, 

Nedelcu Cristina Mirela, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Șelaru Aurel, Ungureanu 

Daniel, proiectul nu a fost aprobat. Vă dau cuvântul domnule Primar. Vă rog.” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor 

consilieri sunt stupefiat! Începând de mâine sau de când se va abroga, va expira, cu 1 

aprilie, orașul va rămâne sub gunoaie, în mizerie.  

Proiectul ăsta se referă la faptul că în continuare Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice administrează domeniul public și privat al Municipiului. Ieșim să dăm cu 

mătura, stimați colegi. Rămâne în administrarea Primăriei, iar Primăria nu are serviciu 

în acest sens.  

Domnilor consilieri, eu am înțeles că nu vreți să votați creșterea unor tarife 

motivate și discutate în diverse ședințe referitoare la prestarea de servicii efectuate de 

CUP Salubritate în raport contractual cu Direcția de Dezvoltare, dar ca să nu votați 

prelungirea asta este o chestiune formală înseamnă că desființăm Direcția de 

Dezvoltare.  

Asta înseamnă cruce pusă la capul Direcției de Dezvoltare. Toți oamenii din 

Direcția de Dezvoltare vor pleca acasă pentru că nu o să mai aibă obiectul muncii, pe 

de o parte, iar pe de altă parte, orașul va rămâne în mizerie și în spațiile verzi și peste 

tot nu se va mai face absolut nimic.  

Pentru noi este un avantaj, vă spun, din punct de vedere al bugetului, nu o să mai 

avem cheltuieli cu Direcția de Dezvoltare, dar o să lăsăm orașul în beznă și în aer: 

măturat stradal se realizează prin Direcția de Dezvoltare, tot ceea ce înseamnă 

salubritate stradală, tot ce înseamnă spații verzi, tot ce înseamnă cimitire, tot ce 

înseamnă parcuri, totul se administrează de către Direcția de Dezvoltare...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Primar haideți să 

trecem mai departe și la final eventual…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu se poate să trecem mai departe domnule 

Președinte, dacă tot citiți regulamentele astea așa, eu zic în felul următor, haideți să ne 

revenim, să reluăm votul acesta...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Domnule 

consilier, vă rog dați-mi voie, dați-mi o alternativă dacă tot ați votat împotrivă, spuneți-

mi și mie cine va face, începând de la 1 aprilie, aceste servicii, cine va presta aceste 

servicii pentru cetățenii Municipiului Focșani, vorbim despre administrarea 

domeniului public, vorbim despre curățenie, vorbim despre spații verzi, vorbim despre 

tot ce înseamnă mobilier stradal….” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Primar, dacă îmi permiteți, eu 

propun să reluăm votul” 
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Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Eu nu mai 

revin cu acest proiect și las orașul cum a fost Sectorul 1. Așa va fi Municipiul Focșani, 

mult mai rău.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dragi colegi, haideți să ne revenim, lăsați 

orgoliile și calculele politice, sau mă rog ce calcule aveți dumneavoastră pe acolo și 

haideți să reluăm acest proiect pentru că este destul de important. Am înțeles, nu vreți 

să votați să continuăm cu înfrumusețarea orașului și haideți să ne revenim, să reluăm 

proiectul ăsta, eu sunt om serios, văd că dumneavoastră sunteți loviți de neseriozitate.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu să știți că 

nu se poate relua dacă nu supun la vot…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi tocmai asta vă rugam domnule 

Președinte...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Păi mă rugați, dar trebuie să 

și vorbesc ca să pot supune la vot. Eu pot supune la vot reluarea acestui proiect…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Tocmai asta v-am rugat. Nu am cerut 

altceva.  

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei:„Dar eu cred că în același timp 

l-am votat…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Deci nu vreți să reluăm la vot acest proiect.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Dacă colegii mei vor supune 

la vot lucrul acesta eu nu am nicio problemă.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnilor, înseamnă că…” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Proiectul numărul 20 este 

votat.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Poate s-a înțeles greșit. Domnul Primar v-

a delegat să vă ocupați de Direcția de Dezvoltare, dumneavoastră ce faceți, o 

desființați? Da, vă rog frumos să răspundeți.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Doamna viceprimar 

Alexandra Tătaru, vă rog.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Mulțumesc domnule Președinte. 

Domnule consilier, m-am abținut, în primul rând , pentru că acest proiect nu l-am văzut 

înainte de a fi pus pe ordinea de zi. În al doilea rând, tocmai am venit de la Bacău și 

particip la un curs, deci practic am fost pusă în fața faptului împlinit și de aceea am ales 

să mă abțin cu promisiunea că pe viitor voi vota în cunoștință de cauză. Consider că 

votul meu de abținere e unul foarte neutral, deci nu are legătură cu nicio intenție de a 

mea... ” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Doamna 

viceprimar, ați avut la mapă proiectul și am discutat înainte de a fi pe ordinea de zi…” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Nu am discutat și cu colegii mei în 

amănunt despre chestia asta și atunci...” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Mi-ar fi 

plăcut…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi și atunci care e ponderea 

dumneavoastră? Înseamnă că proiectul a trecut, a fost votat, deci aveți 10 voturi...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Avem 11 abțineri și 9 voturi 

pentru, proiectul a fost votat, repet încă o data.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Votat, adică respins. Păi cum ați făcut? Ia 

mai spuneți -mi și mie odată. Câte voturi aveți? ” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „9 voturi pentru și 11 abțineri, 

doamna Secretar poate să confirme.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Câți sunteți voi acum la vot, adică grupul 

ăsta al PNL-ului plus USR? 11? Doamna s-a abținut, deci sunteți 10. Cum a trecut? Ați 

votat? Sau v-ați abținut?” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Nu a 

trecut.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu…” 

Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin Misăilă: „Aștept în 

continuare de la grupul PNL-USR PLUS o alternativă să mi se comunice, până la 1 

aprilie, cum veți vedea administrarea domeniului public și privat al Municipiului 

Focșani.  

Dacă nu, vă garantez că, cu mâna mea, semnez trimiterea în șomaj a tuturor 

angajaților din această direcție și nu sunt puțini și voi lăsa cetățenii să-și facă curățenie 

singuri pe stradă.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Da am înțeles…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Doamna Tătaru vreți să reluăm votul sau 

nu? Spuneți la microfon să afle toți cetățenii.” 

Doamna consilier Alexandra Tătaru: „Domnule consilier, consider, domnule 

Președinte dacă îmi dați voie, că nu e nevoie să reluăm votul, avem timp o săptămână 

la dispoziție să ne gândim la o soluție eficientă astfel încât să fim cu toții împăcați că 

am votat cum trebuie. La proiectul ăsta o să vă explic, dar după ce se termină ședința. 

Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: După ce se termină ședința oamenii ăștia 

încep să aibă niște griji, niște probleme pe care le-ați creat artificial pentru că nu ați 

fost în stare să citiți proiectele și mai ales locul de muncă al dumneavoastră are legătură. 

Doamna consilier, dumneavoastră nu v-ați îndeplinit atribuțiile de serviciu, îmi pare 

sincer rău dar ne jucăm cu niște vieți de oameni.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu, domnilor 

consilieri, am ajuns la proiectul 20 și l-am votat. Trecem la proiectul nr. 21.” 

Domnul consiler Radu Nițu: „Domnule bine că terminați ca președinte de 

ședință pentru că numai reluați, și ne reluați... Știți unde este strada Făgăraș?” 

 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Proiectul nr. 21 proiect de 

hotărâre pentru aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează 

locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de 

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

și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 52 din 27.02.2020 

privind aprobarea listei de priorități; Inițiatori, consilieri locali Macovei Liviu-

George, Tătaru Alexandra, Zîrnă Cristian. 

Dacă sunt discuții.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Președinte de ședință, vă rog      

să-mi explicați și mie cine a făcut această listă?”  
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Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Compartimentul de 

specialitate.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pe ce criterii ați ales acei tineri, oameni în 

acea listă?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă rog să-mi dați voie domnule 

consilier, avem nevoie de aparatul de specialitate în sală și nu știu unde pleacă 

dumnealor în momentul acesta. Aș întreba, există o ședință extraordinară a Consiliului 

Local” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Să-și caute de muncă” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vedeți doamna Tătaru ce ați făcut?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „În condițiile în care, dacă consilierii 

prezenți în sală au nevoie de suport sau de întrebări, sau dacă sunt cetățeni în sală și 

sunt de altfel dacă vă uitați...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu vă rog 

frumos…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog frumos să-mi răspundeți la 

întrebare...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Nu-i de datoria mea să vă 

răspund la întrebare. Eu v-am spus că acea listă a fost făcută conform unor criterii.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Care sunt acele criterii, domnule 

Președinte?” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă rog frumos să le citiți” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu vreau să le citesc. Vreau să mi le spuneți 

dumneavoastră c-ați semnat aici...” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Nu pot să spun în două 

minute ce au scris aici.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ați început să vă băgați oamenii și la ANL-

uri, sunt oameni, cetățeni pe facebook, nu acuz pe nimeni, sunt cetățeni pe facebook 

care și-au exprimat durerea și nemulțumirea pentru că ați schimbat listele, sunt care 

stau de 6, 5, de 4 ani stau în liste de așteptare.  

Dumneavoastră ați schimbat acum și ați băgat prieteni sau cum ar zice fostul 

ministru, amante și amanți pe listă.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule consilier, listele 

acestea sunt făcute conform unor criterii, au niște avize.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: Nu domnule, sunt oameni care stau de 5, 6 

ani, nu și-au găsit o casă și ați venit dumneavoastră cu doamna Tătaru Alexandra și 

domnul Zîrnă Cristian, care sunt semnatari aici, și ați schimbat listele.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Nu am schimbat nicio listă.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ba da, ați schimbat listele. Eu am citit altă 

listă și sunt oameni care citez „eram la poziția 30 și m-am trezit pe locul 80 după 3 ani 

de așteptare...” și văd că dumneavoastră domnule Președinte nu vreți să-mi spuneți care 

sunt criteriile pentru că nu le știți, bineînțeles.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Domnule Nedelcu 

dumneavoastră le știți după atâția ani? Care sunt acelea? Eu m-am băgat și împreună 

cu …” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „În momentul în care v-ați băgat, au început 

oamenii să se plângă pe facebook pentru că nu se mai regăsesc pe listă. De aceea v-ați 

băgat. Eu nu m-am băgat. Am lăsat departamentul acesta al Primăriei să-și facă treaba.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Departamentul Primăriei și-

a făcut treaba de la a la z, fără să intervenim noi.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și atunci de ce plâng oamenii pe site-urile 

de socializare? 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Vă spun imediat…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ia spuneți. Sunt foarte curios.” 

Președintele de ședință domnul Liviu Macovei: „Întrebați-i pe ei .” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vedeţi că sunteţi fără pic de şi pe lângă 

subiect şi fără bun simţ. Aţi spus să-i întrebaţi pe, de ce să-i întrebăm pe ei? Păi oamenii 

au plâns, au zis, sunt pe listă de 6 ani, eram pe locul 30 şi acuma sunt pe locul 80 şi 

cer, oamenii întreabă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă erau pe liste de 6 ani de ce nu le-aţi dat 

dumneavoastră, domnule Nedelcu, locuinţele?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ajunseseră pe liste la numărul 30 şi acuma 

s-au trezit pe locul 80...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „.....de 6,7 ani...dumneavoastră....” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „......aţi înţeles ce v-am  zis...ei 

cereau...trebuiau să-şi ia locuinţă...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...dacă eraţi dumneavoastră...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „......trebuiau să ia locuinţă şi acum 

dumneavoastră le-aţi schimbat...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „...domnul  Niţu le povesteşte....” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Doamnelor şi domnilor 

consilieri propun suspendarea şedinţei sau o pauză ca să fie mai, 5 minute, vă rog eu 

frumos.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu propun să vă reveniţi şi să ... corecţi.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ia nu mai propuneţi dumneavoastră tâmpenii 

din astea, vă rog...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „....sunt tâmpenii, să dăm oamenii afară de 

la muncă. Nu-mi mai închideţi, microfonul...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Vă rog, serviciul tehnic, vă 

rog, serviciul tehnic să puneţi o pauză pe....” 

Domnul consilier Radu Niţu: „daţi domnule telefoane...” 

PAUZĂ....SE VORBEŞTE 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Aţi făcut nişte acuzaţii foarte grave. 

Domnilor, aţi făcut nişte acuzaţii foarte grave. Cred că acea listă, acea listă...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu am întrebat pe ce criterii aţi făcut...” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „....acea listă e făcută de Aparatul de 

specialitate, noi nu ne-am băgat în listă, cel puţin eu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-aţi pus semnătura aici, ar trebui să 

răspundeţi pentru ceea ce semnaţi.” 
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Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „....mi-am pus semnătura...şi ce trebuia 

să fac, să nu respect legea şi oamenii ăia să nu fie pe listă, nu?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am întrebat ce aţi făcut?” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Este conform legii.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am întrebat ce aţi făcut?” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Şi Aparatul de specialitate a prelucrat 

dosarele, domnule Nedelcu, da, nu mă bag eu, eu nu cunosc niciun om...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Cum nu v-aţi băgat nici când aţi dat 

oamenii ăştia afară acuma, aşa nu v-aţi băgat nici când...” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „....nu i-am dat afară...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Şi atunci oamenii ăia de ce se vaită pe 

Facebook, că erau pe locul 30 şi acuma-s pe locul 80.  

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „Şi eu de unde să ştiu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Puteţi să-mi spuneţi mie că nu aţi 

intervenit?” 

Doamna consilier Alexandra  Tătaru: „....să controlăm dosarul, domnule 

Nedelcu, nu faceţi acuzaţii din astea aşa. Să vină cu petiţie şi să verificăm dosarul, să 

vedem ce criterii nu s-au respectat.” 

PAUZĂ 

Domnul consilier Costel Bîrsan a părăsit sala de şedinţe. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu-mi tai microfonul, că dacă îmi tai 

microfonul, ne ridicăm şi plecăm. Suntem online? Bun, domnule preşedinte.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am început, nu, vreau să mă lăsaţi să 

vorbesc.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Imediat, imediat.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...acest proiect...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Am reluat şedinţa. Imediat. 

Haideţi, deci e dată drumul? Da, lasă-mă să-ţi dau cuvântul.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Te rog!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Hai te rog eu frumos! Da, 

reluăm şedinţa Consiliului Local, suntem la proiectul 21. Domnul Nedelcu s-a înscris 

la cuvânt, vă rog, domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulţumesc, domnule preşedinte.  Am avut 

o pauză, sper că şi colegii noştri să fie, să fi fost loviţi de înţelepciune şi v-aş propune 

domnule, eu vorbesc în calitate de lider de grup al PSD, partid aflat în slujba cetăţenilor 

de aia se şi cheamă şi „Social” pentru că suntem cu oamenii, suntem cu poporul...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „La subiect...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „La subiect. V-aş propune, domnule 

preşedinte să reluăm votul de la proiectul 20, pentru a nu lăsa oraşul Focşani în mizerie 

pentru 2, pentru ca 200 sau 200 şi ceva de oameni să nu intre în şomaj. 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Suntem la proiectul 21.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Lăsaţi-mă să termin, domnule preşedinte, 

termin imediat.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Cu cea mai mare plăcere, 2 

minute...” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Pentru ca aceşti cetăţeni să nu intre în 

şomaj, vă rog să reluăm proiectul numărul 20. Ştiu că nu dă bine pentru CV-ul 

dumneavoastră...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Vă mulţumesc, domnule 

Nedelcu. Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu aveţi cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc, domnule 

preşedinte!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Trebuia să-l lăsaţi să vorbească 

până la capăt.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Eu voiam să spun de...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „E vorba de...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „...colegilor de la tehnic, că live-

ul nu funcţionează...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „...votul de dare în aministrare pe o 

perioadă de 10 ani...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Iorga dacă îmi daţi 

voie...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Domnule Iorga vă dau 

cuvântul imediat...” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „...Direcţia de Dezvoltare...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Iorga...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Domnule Iorga...vă dau 

cuvântul. Vă dau cuvântul imediat.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Eram înscrisă la cuvânt...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da, da eraţi....aţi intrat peste mine. Doamna 

viceprimar, cu tot respectul...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Voiam...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...pentru dumneavoastră. Ştiţi că ţin la 

dumneavoastră foarte mult, dar...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Domnule Nedelcu...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...intraţi peste mine când vorbesc şi eu şi 

când am fost preşedinte...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră vorbiţi...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...aveţi un respect...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Cu mare drag...şi eu mă 

retrag...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „...respect legea...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Şi dacă ridicaţi vocea, ce?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Voiam să spun, domnule 

consilier...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu sunt vocea ţării. Dumneavoastră trebuie 

să ridicaţi...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog...domnule consilier 

dacă...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Domnule Nedelcu, vă rog.” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „...şi vreţi să vă audă focşănenii. 

Transmiteam că nu există transmitere live.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Chiar vreau să audă focşănenii...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Asta spuneam, adică să nu 

vorbiţi în zadar, să nu vă auziţi.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Se înregistrează şi după aceea  cetăţenii...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „....nici măcar nu funcţiona, asta 

voiam să spun, 1, 2, înainte de a lua această pauză...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „...dumneavoastră aduceţi acuze 

comisiei de fondurile, de drepturile omului, cultură, învătământ şi recreere. Ceea ce aţi 

făcut este grav, în sensul că sunt preşedintele acestei comisii şi aţi adus nişte acuze 

grave, colegilor noştri, domnul Macovei, doamnei viceprimar Tătaru şi domnului 

consilier Zîrnă, în condiţiile în care nu ştiu ce...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ce acuze am adus eu, mă rog?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Păi vi le-aţi susţinut prin 

alocuţiunea respectivă...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ce acuze v-am adus?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vreau să vă spun că este doar 

aprobarea unei liste nominale care se face la început de an, de fiecare dată de când 

aceste locuinţe ...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Corect, corect.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „...aceste locuinţe se dau către 

persoanele respective care se încadrează pentru acestea, da, şi nu înţeleg care este 

considerentul dumneavoastră de aţi, aduceaţi...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu am întrebat...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Îmi daţi voie să vorbesc, că nu 

v-am întrerupt?” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Domnule Nedelcu cu cea mai 

mare plăcere vă dau.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da, mulţumesc! Şi cu atât mai 

mult, aveţi în spatele proiectului de hotărâre, toată documentaţia, mai mult, aţi fost 

prezent la comisia de specialitate, nu v-am auzit să aveţi această replică.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „N-am fost prezent.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „...această replică şi niciunul din 

colegii dumneavoastră, aşadar...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Îmi pare rău. N-am fost prezenţi.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „...proiectul a trecut de comisie 

cu majoritate de voturi, unanimitate de voturi, pardon...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu nu am fost prezent, deci n-am avut cum 

să...în unanimitate...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „...Întrebaţi-i pe colegii 

dumneavoastră.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Îi întreb şi i-am întrebat.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Drept dovadă, domnule 

preşedinte, vă rog.” 
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Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Domnule Nedelcu...” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „...să purcedem la vot. 

Mulţumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi dacă n-am fost, de ce să...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Haideţi să vă lămuresc. 

Imediat, domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu v-am întrebat pur şi simplu, 2 secunde 

să-i răspund. Eu am întrebat...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Mie trebuie să-mi răspundeţi 

personal..” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu am întrebat pe ce criterii, nu, cu doamna  

viceprimar, vorbesc. Deci eu am întrebat pe ce criterii aţi făcut această listă, pentru că 

pe Facebook au apărut o grămadă de oameni care au spus că stau  de 6 ani, de 8 ani, de 

5 ani, de 3 ani, de 2 ani şi au fost scoşi de pe această listă şi acuma sunt cu totul şi cu 

totul alte persoane. Asta am spus, asta este chintesenţa a ceea ce am spus eu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Domnule Nedelcu.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Şi am întrebat pe domnul preşedinte dacă 

ştie să-mi  spună care sunt criteriile după care dumnealui şi cu doamna Tătaru şi cu 

doamna şi cu domnul Zîrnă au făcut această listă.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Bineînţeles că le ştiu. Nu am 

făcut-o noi. Domnule Nedelcu lista nu este făcută de noi, doar, noi o aprobăm...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...aţi semnat...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Normal că o semnăm, normal 

că ştim.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am rugat să-mi spuneţi şi 

dumneavoastră.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Cu cea mai mare plăcere vă 

invit la comisie şi vă spunem. Aş vrea să lămuresc 2 lucruri, atât poziţia dumneavoastră 

cu reluarea votului la proiectul numărul 20, cât şi intervenţia doamnei viceprimar, care 

cred că am lămurit-o. Am să dau cuvântul doamnei secretar, să ne lămurească  în 

legătură cu propunerea dumneavoastră, respectiv proiectul numărul 20. Vă rog, 

doamna secretar general.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog, doamna secretar.” 

Doamna Secretar General Marta Carmen Ghiuță: „Mulţumesc! Potrivit 

art.139 alin.13 din Codul Administrativ proiectele de hotărâre respinse de Consiliul 

Local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia, în cursul aceleiaşi şedinţe.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Am înţeles. Atunci vă rog frumos să mă 

scuzaţi, vă mulţumesc!  Grupul Partidului Social Democrat  nu poate să fie alături de 

nişte oameni, un alt grup care dă afară oameni de la locurile lor de muncă, acum în prag 

de sărbători. Vă mulţumim, noi ne retragem!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Da, vă mulţumesc!” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Lasă în mizerie Focşaniul.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Da, ţin să vă amintesc că 

grupul PSD a părăsit sala. În momentul de faţă şi domnul Bîrsan a părăsit sala, în 

momentul de faţă aş vrea, doamna secretar să numărăm câţi mai sunt prezenţi.” 
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Domnul consilier Emanuel Gongu: „Domnule preşedinte, dacă îmi 

permiteţi...” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Vă rog frumos, domnule 

Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „...sunt consilier de la PSD. Şi eu voi 

părăsi şedinţa, vă salut totuşi, gândiţi-vă şi la focşăneni. O seară frumoasă!” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Da, mulţumesc domnule 

Gongu! Şi domnul Gongu a părăsit şedinţa. În momentul de faţă suntem 10 consilieri 

locali prezenţi şi facem prezenţa. Domnule Victor Dumitru mai sunteţi prezent online, 

vă rog?” 

Domnul consilier Victor Dumitru: „Prezent.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Doamna Drumea mai sunteţi 

prezentă online?” 

Doamna consilier  Alina Ramona Drumea: „Prezent.” 

Domnul președinte de ședință Liviu Macovei : „Deci 2 suntem online, 8 

suntem prezenţi, suntem 10 consilieri locali în total, nu mai avem cvorum pentru a 

continua această şedinţă. Declar şedinţa închisă şi ne vedem data următoare. Vă 

mulţumesc!” 
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