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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Focșani din data 

de 30.03.2021 

 

 

     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 online a consilierilor locali.  

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Cristina Stoica – Administrator Public; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef 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 Marian Mihu – inspector Compartiment informatică; 

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

 

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

 

SECȚIUNEA I 

 

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

către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile aparținând 

domeniului public și privat al municipiului Focșani în vederea exploatării și 

întreținerii acestora;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Ca urmare a faptului ca d-na secretar general Carmen Marta Ghiuța este în 

concediu de odihnă lucrările ședinței vor fi deschise de d-na Cristina Dăscălescu, șef 

serviciu Administraţie publică locală şi agricultură. 

 

Doamna Cristina Dăscălescu „bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului 

Local al municipiului Focșani, ședință extraordinară convocată de îndată de către 

Primarul municipiului Focșani prin Dispoziția nr. 428/29.03.2021. Ședința se 

desfășoară online prin aplicația Zoom, avem și consilieri prezenți în sală. 
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O să fac apelul nominal pentru prezență. 

D-nul Bîrsan Costel? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Costea Ionel? În sală.” 

Domnul consilier Costea Ionel:  „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu  „Domnișoara Dimitriu Ana Maria? În sală.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu  „Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu  „Domnul Victor Dumitru? În sală.” 

Domnul consilier Dumitru Victor: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Iorga Marius Eusebiu?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Prezent.” 

Doamna Cristina Dăscălescu  Domnul Macovei Liviu George? Președinte de 

ședință, în sală.” 

Domnul consilier Liviu George Macovei: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „ Doamna Marcu Livia Silvia? În sală.” 

Doamna consilier Marcu Livia Silvia: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „ Domnul Nedelcu Mihai? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Prezent.” 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Radu Nițu? În sală.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Prezent.” 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Prezent”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Doamna Tătaru Alexandra? În sală.” 

Doamna consilier Tătaru Alexandra „Prezent.” 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „Prezent.” 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Zîrnă Cristian? În sală.” 

Domnul consilier Zîrnă Cristian „Prezent.” 
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Doamna Cristina Dăscălescu „sunt prezenți toți consilierii locali în funcție 

astfel ședința se poate desfășura în mod legal. 

Vă supun atenției procesul verbal al ședinței din 24.03.2021. Proces verbal care 

v-a fost transmis prin email. Dacă sunt discuții supun la vot procesul verbal? Dacă nu, 

îl supun la vot. Cine este„pentru”? Cei din sală? Mulțumesc. 

O să fac apelul pentru vot și în online: 

D-nul Bîrsan Costel? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru”. 

Doamna Cristina Dăscălescu  „Doamna Drumea Alina Ramona?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Pentru”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Gheoca Corneliu-Dumitru?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „Pentru”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Gongu Emanuel?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Pentru”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Iorga Marius Eusebiu? O să revin.” 

Domnul Mocanu Georgian Cristinel?” 

Domnul consilier Mocanu Georgian: „Pentru”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Doamna Nedelcu Cristina Mirela?” 

Doamna consilier Nedelcu Cristina Mirela: „Pentru”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „ Domnul Nedelcu Mihai? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Pentru.” 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Nistoroiu Alexandru?” 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Pentru”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Doamna Stroie Mirela?” 

Doamna consilier Stroie Mirela „Pentru.” 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Șelaru Aurel?” 

Domnul consilier Șelaru Aurel: „Pentru”. 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Ungureanu Daniel? 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „Pentru.” 

Doamna Cristina Dăscălescu „Domnul Iorga Marius Eusebiu? Cred că are o 

problemă cu internetul. 

Cu 19 voturi „pentru” procesul verbal a fost aprobat. Dau cuvântul ...” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „am avut o mică întrerupere, acum se 

aude.” 

Doamna Cristina Dăscălescu „pentru procesul verbal din 24.03.2021 sunteți 

„pentru”? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „da, „pentru”.” 

Doamna Cristina Dăscălescu „mulțumesc. Deci procesul verbal a fost aprobat, 

dau cuvântul d-nul președinte de ședință pentru conducerea lucrărilor.” 

 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei  ”bună ziua d-nelor și 

d-nilor consilieri, bună ziua d-nule Primar, bună ziua stimați invitați, vă mulțumesc că 

sunteți astăzi prezenți la ședința extraordinară din data de 30.03.2021, ședință așa cum 

amintea și doamna secretar, convocată conform Dispoziției nr. 428/29.03.2021. 
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Cu siguranță ați văzut ordinea de zi, ordine de zi care este compusă dintr-un 

singur proiect de hotărâre, proiect care are avizul favorabil al comisiei de buget și 

administrație publică încă din data de 29.03.2021. 

Vă rog dacă sunt discuții, observații pe marginea ordinii de zi? 

Vă rog d-na viceprimar Tătaru.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „mulțumesc d-nule președinte. Am 

studiat mai bine acest proiect și aș vrea să scot în evidență câteva anomalii pe care      

le-am descoperit și vi le supun atenției.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „d-na Tătaru vreau să 

vă întrerup și să vă întreb dacă aveți ceva în legătură cu ordinea de zi?” 

 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „cu ordinea de zi nu.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „dacă nu sunt discuții 

supun la vot ordinea de zi, apoi vă dau cuvântul pe marginea proiectului. 

Supun la vot ordinea de zi, cine este „pentru”? În sală toată lumea este „pentru”. 

În online toată lumea este „pentru” vizual, mai trebuie d-nul Ungureanu și d-nul Bîrsan 

care nu aveți camerele deschise, o să vă întreb dacă sunteți „pentru” ordinea de zi           

d-nule Bîrsan? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Pentru”. 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „și d-nul Ungureanu?” 

Domnul consilier Ungureanu Daniel „Pentru.” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „cu 20 voturi „pentru” 

ordinea de zi a fost aprobată.” 

 

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

aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani către Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile aparținând domeniului public 

și privat al municipiului Focșani în vederea exploatării și întreținerii acestora; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei „dacă aveți observații? 

Vă rog d-na viceprimar Tătaru.” 

Doamna viceprimar Alexandra Tătaru „mulțumesc. Așa cum ați citit titlul 

prevede aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10 ani. Istoricul ne 

demonstreză faptul că a mai fost un proiect de acest gen în 2016 tot ca prelungire a 

unui alt proiect dinainte, prelungirea unui proiect tot pe 10 ani cu doar 5 ani. 

Astfel că, domnul Primar este acum în situația în care trebuie să prelungească 

sau să inițieze un alt proiect de hotărâre pe 10 ani.  

Studiind în profunzime acest proiect, am descoperit câteva anomalii, mai ales la 

anexele 1 și 2, unde au fost identificate imobile cu o anumită valoare și un număr de 

inventar.  

Poate în prima fază, o să considerăm sau o să aflăm că această valoare nu este 

foarte importantă, dar vă reamintesc faptul că, la  drepturi și obligații se specifică la 

art. 2, alin (1),  faptul că Consiliul Local al municipiului Focșani are obligația să 

verifice modul în care sunt respectate condițiile stabilite prin actul de dare de  
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administrare și eventual, dacă legea o impune sau interesul legitim o impune, să solicite 

încetarea administrării și restituirea bunurilor.  

Trecând mai departe, la alin (2) lit. g Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani are obligația, în special,  să reeevalueze bunurile imobile în condițiile legii. 

Aceste bunuri, evident nu au fost reevaluate la timp, fapt constatat și de Curtea de 

Conturi, care, în urma raportului, arată că, prin înregistrarea la valori nereale a unor 

elemente nepatrimoniale, situațiile financiare nu reflectă realitatea patrimoniului și nu 

oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte 

informații referitoare la activitatea desfășurată de entitate.  

În concluzie, anexele 1, cel puțin anexa 1 cuprinde bunuri cu valoare de inventar 

nereal și vă dau doar câteva exemple, pentru că sunt foarte multe pagini. 

De exemplu, cea mai mică valoare o are, culmea, Monumentul Funerar al 

filantropului Pastia, poziția 336, unde este trecută valoarea de un leu.  

La următoarea poziție, 337, un wc public are valoarea de peste 10,00 mii de lei. 

Pozițiile 321, 322, 323, lucrări de sculptură în sensurile giratorii de la Teatru, 

Ceasul Rău, intersecție Gară,  opere ale unor sculptori contemporani, toate cu valoare 

de peste un milion de lei, în timpul ce Bustul lui Mihai Eminescu, din Piațeta Teatru, 

creația marelui sculptor Marcel Guguianu are o valoare de inventar de numai 35,00 mii 

lei. Vedeți poziția 239.  

Mergem mai departe și nu vă rețin mult, mai apare în inventar ceva ce nu există.  

De exemplu, un bust al marelui istoric Constantin Giurescu, cetățean de onoare 

al orașului, poziția 274, având valoarea de 44,00 mii lei. Acesta nu este localizat în 

tabel. De ce? Pentru că, așa cum a avut senzația Basgan în 2006, să se amplaseze acest 

Bust în Piațeta Teatru nu s-a întâmplat pentru că, edilul de atunci sau municipalitatea 

nu a fost capabilă să ducă dorința acestei fundații mai departe. Astfel  că acest bust a 

fost donat în 2006 orașului Odobești. Deci trebuie eliminat acest imobil din inventar. 

Mai departe, la Piațeta Balada, poziția 235, valoarea de inventar este 384 mii lei, 

în condițiile în care doar investiția făcută în urmă cu un an, a fost de peste 3 milioane 

de lei. Piațeta de pe strada Brăilei în schimb, nemodernizată, are aceeași valoare cu 

Piațeta Balada ca să nu mai spunem că un chișc de șah este mai scump decât un chioșc 

pentru fanfară, în Grădina Publică.  

Piața Unirii are o valoare de inventar de doar 5 milioane de lei,  în condițiile în 

care s-au cheltuit milioane de euro pe modernizare.  

Și multe și multe altele.  

Am înțeles că la unele străzi, evaluarea este mai greu de făcut , că nu s-au făcut 

cărțile funciare, dar este necesar să se reevalueze această listă de inventar pentru că nu 

este normal să avem aceste discrepanțe.  

Astfel că, noi ne-am gândit că un termen de 10 ani de dare în administrare 

Direcției de Dezvoltare este foarte mare și ar trebui să se remedieze aceste probleme, 

astfel că grupul PNL-USR PLUS propune un amendament la acest proiect de hotărâre 

și-l voi ruga pe colegul meu Dumitru Victor să dea citire. Vă mulțumesc!” 

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

domnul Dumitru, aveți cuvântul.” 
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 Domnul consilier Victor Dumitru: „Domnule președinte! Mulțumesc, 

doamna viceprimar. Amendament la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în 

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

Focșani, a unor imobile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, 

în vederea exploatării și întreținerii acestora. 

Având în vedere dipozițiile art. 297 alin. (1) lit. a, art. 362 alin. (1) și alin. (3) 

art. 298-301 din Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2019 cu modificările și 

completările ulterioare.  

Prevederile art. 2 alin. (3) lit. b din HG 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

coroborate cu art. 4 alin (1) lit. a din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările și completările ulterioare.”  

Propunem următorul amendament la prezentul proiect de hotărâre: art. 1 alin. 

(1) se modifică și va avea următorul cuprins: „se aprobă darea în administrare pe o 

perioadă de 1 an către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile 

aparținând domeniului public și privat în vederea exploatării și întreținerii acestora cu 

posibilitatea prelungirii succesive pentru aceeași perioadă de timp”; art. 2 alin. (2) lit. 

(d) se completează și va avea următorul cuprins: ”efectuarea de lucrări de investiții 

asupra bunurilor în condițiile actului de dare în administrare a legislației în materia 

achizițiilor publice și a programului anual de achiziții publice stabilit conform H.G. 

395/2016”; art. 3 se completează și va avea următorul cuprins: „imobilele identificate 

la art. 1 vor fi predate în baza contractului de dare în administrare și a protocolului de 

predare-primire ce se vor încheia între Primăria municipiului Focșani și Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. Se 

împuternicește Primarul municipului Focșani să semneze contractul de dare în 

administrare și protocolul de predare-primire ce constituie anexa nr. 3, respectiv anexa 

nr. 4 la prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Liviu George Macovei: „Da, vă mulțumesc       

d-nule Dumitru. D-na viceprimar Ana-Maria Dimitriu aveți cuvântul” 

Doamna consilier Dimitriu Ana-Maria: „Mulțumesc, d-nule președinte. Mă 

bucur să văd astăzi alături de noi pe domnul director al Direcției de Dezvoltare a 

municipiului Focșani și după cum am văzut proiectul inițiat de d-nul primar care l-am 

avut și în data de 24 martie la mapă și care și astăzi este același cu nici o modificare, 

pot să vă spun că are următoarea hibă de aceea colegul meu d-nul consilier Victor 

Dumitru a dat citire acestui amendament și ați văzut că precizează acolo de protocol și 

de contractul de dare în administrare. În proiectul de hotărâre, mai exact la art. 3 se 

menționează următorul lucru: imobilele identificate la art. 1 vor fi predate în baza 

protocolului ce se va încheia între municipiul Focșani și Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani în termen de 30 de zile de la aprobarea hotărârii. Se împuternicește 

Primarul municipiului Focșani să semneze protocolul în care vor fi stabilite condițiile 

dării în administrare în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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Vreau să știe toți focșănenii că la acest proiect de hotărâre protocolul nu a fost 

atașat, deci nu există, da? Nu se știe ce prevede acel protocol de aceea o să înmâneze 

colegul meu consilier, d-nul Victor Dumitru, acest protocol. Mai mult decât atât aș mai 

avea niște.., niște mici..să le spunem, nici nu știu..cred că dvs. ca director de dezvoltare 

o să trageți concluziile. Dvs. sunteți răspunzător întru totul pentru toate lucrările care 

se realizează în municipiul Focșani, aici o să mă refer prin asupra faptului că banii 

pentru lucrăriile de investiții pe care le aveți, da? și dacă ne aducem bine aminte 

săptămâna trecută am cerut un regulament al Direcției de Dezvoltare pe care nici în 

momentul de față nu l-ați pus consiliului local la dispoziție. Ați invocat diverse scuze, 

că este vechi, că nu-l găsiți în arhivă, lucruri care nu cred că își au sensul și ar fi trebuit 

să fie transparență și să fie chiar și publicat pe site-ul dumneavoastră. Și o să vă dau un 

singur exemplu, centrul civic, în speță, Piața Unirii. În anul 2019 s-au cheltuit nu mai 

puțin în doua luni ale anului 2019, 150 de mii de lei, sunt date publicate pe portalul 

guvernamental la achiziții publice pentru înlocuirea plăcilor deteriorate. Știm foarte 

bine că pentru 135 de plăci primăria a alocat prin Direcția pe care dvs. o conduceți nu 

mai puțin de 75 de mii de lei însemnând practic 3400 de lei pe mp. Atât ați cheltuit. 

Lucrările sunt de mântuială cum se poate vedea cu ochiul liber, de la an la an s-au 

înlocuit plăci din ce în ce mai îndoielnice, mă refer la calitate și nu pot să spun decât 

că tot ce s-a întreprins de Direcția de Dezvoltare este practic pe banii cetățenilor dacă 

nu știați, vă repet și nu cred că lucrurile trebuiesc făcute de mântuială atât timp cât sunt 

banii dumnealor. Așadar, de aceea acest amendament pe care l-a făcut colegul meu 

consilier d-nul Dumitru vine în sprijinul cetățenilor. Să nu uităm încă o dată că la 

inițiativa tot a d-nului Primar în anul 2016 mai exact pe 19 decembrie a fost înființată 

o altă societate subordonată consiliului local S.C. Parking S.A., societate care nu a făcut 

altceva decât să aducă prejudicii cetațeniilor municipiului Focșani, dumnealor luând în 

administrare domeniul public pentru parcări și care de-a lungul celor trei ani și 

jumătate, aproape patru, cetățenii doar și-au parcat mașinile în aceleași noroaie. Drept 

dovadă...d-nul consilier vă rog să vă înscrieți la cuvânt că nu vorbesc cu dvs. Mai mult 

decât atât tot la inițiativa d-nului primar această firmă nu mai are în administrare acest 

domeniu public.  

S-a ajuns la concluzia  că a fost doar o gaură neagră şi care a, să zicem, a mâncat 

banii cetăţenilor fără a le aduce lucrări de calitate şi a veni în beneficiul dumnealor cu 

diverse lucrări, da, conforme, că despre asta este vorba. Se pare că şi la Direcţia de 

Dezvoltare lucrurile se întâmplă cam la fel. Atât am avut de spus şi mulţumesc, 

domnule preşedinte.” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, mulţumesc, doamna 

viceprimar! Dacă mai sunt observaţii? Vă rog, domnule Primar, aveţi cuvântul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, vă mulţumesc! Observ că la 

acest proiect, colegii consilieri PNL au propus mai multe anexe, anexe care nu au fost 

analizate conform prevederilor art.136 alin.8 din Codul de Procedură, din Codul 

Administrativ, nu au fost verificate, nu au raportul de specialitate al Compartimentelor 

de specialitate, drept pentru care  vă atrag atenţia că dacă insistaţi să supuneţi la vot 

acest amendament, cu aceste anexe, sunt nevoit să-l retrag, pentru că nu este legal acest 

proiect. 
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Aceste anexe trebuiau întâi discutate în comisia de specialitate, trebuiau 

prezentate în, trebuiau prezentate către Serviciile de specialitate, pentru a putea avea 

rapoartele prevăzute şi avizele prevăzute la alin.8. La alin.8 spune foarte clar, fiecare 

proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus 

dezbaterii numai dacă este însoţit de:  

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de 

iniţiator; 

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului 

local; 

d) alte documente prevăzute de legislaţia specială. 

(10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin.8 trebuie întocmite în termenul 

prevăzut la alin.5, dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistarea proiectelor de 

hotărâre propuse pentru a fi înscrise  pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale 

consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor 

propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia 

şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de 

specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii. 

(11) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, 

la susţinerea acestuia. 

Poftiţi? Drept pentru care, având în vedere că au fost propuse nişte Anexe pe 

care Compartimentele de specialitate nu le-au văzut şi pentru a nu intra iarăşi în alte 

discuţii şi a fi nevoiţi să reluăm, să revenim la acest proiect de hotărâre şi probabil va 

fi aprobat sigur cu votul dumneavoastră, încălcând încă o dată legea şi nerespectând 

toate procedurile legale, retrag de pe ordinea de zi acest proiect şi îl vom supune 

dezbaterii, dacă veţi depune conform procedurilor legale, toate aceste anexe, însoţite 

de documentele justificative la Compartimentele de specialitate, pentru a fi analizate 

şi pentru a se discuta şi în comisiile de specialitate şi a se face şi rapoartele de 

specialitate ale comisiilor, ale Aparatului de specialitate al Primarului. Vă mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, doamna viceprimar Ana-

Maria Dimitriu, aveţi cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc, domnule 

preşedinte! Aş vrea să rog toţi consilierii municipali, ca mâine la aceeaşi oră să ne 

întâlnim în şedinţa, la o altă şedinţă de îndată, pentru a putea ca acest proiect să fie 

votat, noi cum am spus, nu lăsăm pe nimeni fără serviciu şi dacă sunteţi de acord ca 

mâine la aceeaşi oră să ne întâlnim, ar fi minunat. Mulţumesc!” 

Domnul consilier Aurel Șelaru: „Eu solicit o intervenţie, vă rog!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, imediat, domnule.” 

Domnul consilier Marius Iorga: „cred că propunerea asta trebuia s-o facă 

Primarul, nu...” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Vă reamintesc doamnelor şi 

domnilor consilieri că propunerea poate fi din partea domnului Primar sau din partea 

unei treimi dintre consilieri. Domnule Şelaru v-aţi înscris la cuvânt, vă rog! Nu mai 
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este cazul. Domnule Şelaru? Nu mai doreşte domnul Şelaru să se înscrie la cuvânt. 

Doamna viceprimar Ana-Maria Dimitriu, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulţumesc, domnule 

preşedinte şi aş vrea să menţionez încă o dată  că asemenea cum se cere ca noi să 

depunem aceste documente, pe care le avem de altfel, nu este niciun fel de problemă, 

vreau să-i spun şi domnului Primar că protocolul, conform art.3 din proiectul de 

hotărâre, asemenea nu a fost pus la mapă. Da? Deci la fel dumneavoastră, cum doreaţi 

să treacă acest proiect de hotărâre, atât timp cât nu aveţi toate documentele anexate? 

Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Liviu Macovei: „Da, aş vrea să găsim concluzia 

acestei şedinţe. Domnule Primar să înţeleg că aţi retras proiectul de hotărâre de pe 

ordinea de zi.  

Dacă acest proiect a fost retras, am să-l rog de domnul director  eventual până 

mâine să vină cu protocolul, doamnele de la aparatul de specialitate, să se ocupe şi 

poate mâine avem mai mult succes cu acest proiect.  

Dat fiind acest lucru, declar închisă această şedinţă a Consiliului Local a 

Municipiului Focşani. Vă mulţumesc!” 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL GENERAL AL 
            Macovei Liviu George                          MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                   Marta Carmen Ghiuță 
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