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             R O M A N I A  

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

         CONSILIUL LOCAL   

   

         

P R O C E S    V E R B A L 

din 27 aprilie 2017 

 

 

 

  Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului 

Focşani. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 

şedinţa ordinară din 23.02.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

734 / 21.04.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali.  

 

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 28.03.2017. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”.   

 

 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 11.04.2017. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”.   

 

    La şedinţă participă: 

▪ d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

▪ d-na Carmen Grosu  – Director executiv - Direcţia Economică; 

▪ d-na Simona Poieană – şef serviciu buget contabilitate; 

▪ d-na Carmen Ghiuța – șef serviciu juridic contencios; 

▪ d-na Cristina Dăscălescu – şef serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

▪ d-na Magda Dumitrescu – inspector seviciul administrarea patrimoniului; 

▪ d-nul Adrian Imireanu – inspector serviciul proiecte; 

▪ d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții; 

▪ d-na Carmen Pascaru – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 

▪ d-nul Florinel Ionașcu – inspector de specialitate aparatul permanent de 

lucru al Consiliului local; 



 2 

▪ d-nul Dan Mihai Cazaciuc – șef birou presă, relații externe; 

▪ d-nul Răzvan Necula – inspector compartiment informatică; 

▪ d-nul Dan Grigoraș – inspector serviciul impozite și taxe locale; 

▪ d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar. 

▪ d-na Silvica Manole – inspector birou agricultură; 

▪ d-nul Meluş Nazâru  – șef serviciu impozite şi taxe locale; 

▪ d-na Emanuela Botezatu – inspector compartiment transport; 

▪ d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP Salubritate SA; 

▪ d-nul Ion Diaconu – Director SC Transport Public SA; 

▪ d-nul Sorin Francu – Director Teatru municipal Mr. Gh. Pastia Focsani; 

▪ d-nul Valentin Gheorghiță – Director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia; 

▪ d-nul Adrian Grosu – Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

▪ d-na Maria Murgoci – Director Țara Vrancei; 

▪ d-nul Dorian Alecsandrescu – Director Parking SA Focșani. 

 

La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  „înainte de a supune la vot 

ordinea de zi dacă mai aveți modificări ale acesteia?” 

Vă rog d-nule Primar Cristi Valentin Misăilă.” 

 

   D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc d-le președinte de ședintță, 

doamnelor și domnilor consilieri mai am, tot motivat de faptul că au apărut unele 

urgențe pe ultima sută de metri sau unele cereri să propun câteva proiecte pe ordinea 

de zi suplimentar față de ceea ce a fost prezentat inițial este vorba de: proiect de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de 

Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2017; proiect de 

hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui teren în suprafață de 

2137,70 mp., situat în intravilanul municipiului Focșani, T. 71, P.C.4255, nr. cadastral 

provizoriu 1900/N; proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în perioada 30 

aprilie – 2 mai 2017 a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în orașul Majdanpek, 

Republica Serbia, pentru a participa la Festivalul „Jorgovan fest”; proiect de hotărâre 

privind aprobarea deplasării în ziua de 20 mai 2017, a Ansamblului Folcloric „Tara 

Vrancei” ȋn oraşul Ungheni – Republica Moldova, pentru a susţine un spectacol 

artistic; proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul 

Hotărârii Consiliului local nr. 71/2017 privind aprobarea vânzării fără licitație publică, 

a terenului în suprafață de 32,00 mp situat în Focșani, str. Câmpului nr. 22, județul 

Vrancea, T 150, P%7737 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

doamna Necula Sorica; proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 

local al municipiului Focșani în calitate de co-organizator al Olimpiadei Gimnaziilor – 

etapa națională fotbal primar, care se va desfășura în perioada 18-21 mai 2017; 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 41 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al 

municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din 

venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe 

anul 2016; 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral 

din venituri proprii, pe trimestrul I 2017, detaliate pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2017 a sumei de  49,60  mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;  

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,68 mii lei pentru 

premierea elevilor care frecventează cursurile de pregătire ale Centrului de 

Excelență Focșani organizat în cadrul Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” 

Focșani;  

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,26 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru premierea sportivilor participanți 

la Competiția de Gimnastică „Memorial Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 

26-27 mai 2017;  

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,17 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru premierea sportivilor participanți 

la a VI-a ediție a Turneului de Taekwondo ce va avea loc în data de 6 mai 2017;  

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,56 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru premierea sportivilor participanți 

la Turneul de tenis de masă, ce va avea loc pe data de 13 mai 2017;   

      

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capital social al PARKING 

FOCȘANI SA;  

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, 

a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent;  
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10. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 16 - 18 iunie 2017, a 

unei delegații reprezentative a municipiului Focșani,  ȋn municipiul Alytus,  

Lituania, în vederea participării la Zilele Orașului Alytus;  

 

11.  proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere 

pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 

3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani;

          

12.  proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal unic pentru 

serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, desfășurat pe raza 

municipiului Focșani;     

         

13.   proiect de hotărâre privind reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal 

Focșani;       

 

14.  proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local a 

municipiului Focșani nr. 106/2017 pentru aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani;  

           

15.  proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 105/2017 pentru aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani;       

 

16.  proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al Colegiului Tehnic 

„Ion Mincu” Focșani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe 

acest post într-un grad profesional superior;      

           

17.  proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 4 lit. A punctul (1) din 

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 89/2017 

pentru aprobarea schimbării formei juridice a PARKING FOCȘANI SRL, din 

societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni; 

 

18. proiect de hotărâre privind avizarea profilului consiliului de administrație, al 

candidaților și matricea consiliului de administrație la PARKING FOCȘANI SA ; 

 

19. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 495/2016 privind adoptarea unor măsuri privind 

demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al Consiliului de 

Administrație al SC ENET SA Focșani; 

 

20.  proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 251/2016 pentru aprobarea constituirii comisiei de avizare a cererilor de 

organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani; 
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21. proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea 

de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Focșani”; 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

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

domeniului public și privat al municipiului Focșani; 

 

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

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

privat al municipiului Focșani; 

 

24. proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Focșani prin Consiliul local al 

municipiului Focșani cu unități administrativ teritoriale Comuna Golești, Comuna 

Cîmpineanca, Comuna Vînători, Comuna Răstoaca și Comuna Milcovul, în vederea 

constituirii asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de transport public local prin curse regulate; 

 

25. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului – monument istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06409 din Focșani, str. 

Cernei nr. 35, aflat în proprietatea domnilor Cios Tiberiu și Cios Mirela-Adina; 

 

26. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului – monument istoric Casa Ștefănescu, cod LMI VN-II-m-B-06431 din 

Focșani, bdul. Gării nr. 5, aflat în proprietatea domnilor Cernătescu Constantin - 

Liviu și Olteanu Cristina;      

 

27. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului – monument istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06483 din Focșani, str. 

Nicolae Titulescu nr. 6, aflat în proprietatea SC FARM IMPEX SRL; 

 

28. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului 

Focșani nr. 177/2009 privind  aprobarea stabilirii locației și a încheierii căsătoriilor 

în incinta Teatrului Municipal Focșani “Mr. Gh. Pastia” situat in Focșani, str. 

Republicii nr.77,  jud. Vrancea, în zilele de sâmbătă și duminică și sărbătorilor 

legale; 

 

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

suprafață de  5,00  mp situat în Focșani, str. Arh. Ion Mincu nr. 14 bis, județul 

Vrancea, T. 146, P %7430  ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către doamna Manolescu Luciana; 

 

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

suprafață de 23,00 mp situat în Focșani, str. Bucegi nr. 2, județul Vrancea, T. 191, P 

%10453 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna 

Costin Daniela; 
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31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de 20,50 mp situat în Focșani, str. Bucegi nr. 8, județul Vrancea, T. 192, P 

%10509 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Buleu 

Nicolae;  

     

32. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din 

Hotărârea Consiliului local nr. 267/2016 privind aprobarea încredințării în folosință 

gratuită, pentru perioada 01.09.2016-01.09.2021 către Societatea Națională de 

Cruce Roșie – Filiala Vrancea, a spațiului în suprafață utilă de 156,22 mp., din 

incinta Punctului Termic nr. 40 din str. M. Eminescu, ce aparține domeniului public 

al municipiului Focșani, în vederea derulării proiectelor „Masa pe roți” și „Banca 

de alimente” ; 

 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 

2,90 ha păşune situată  în Focşani – Mîndrești care aparţine domeniului public 

/privat al municipiului Focşani, începând cu anul 2017, pe o perioadă de 7 ani; 

 

34. proiect de hotărâre privind 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 și 

modificată și a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de 

priorități; 

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în 

Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în 

conformitate cu Legea  nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Tudor 

Cosmin din imobilul situat în Focşani, str. Democrației nr. 18, bl. 18, ap. 15 în 

imobilul situat în Focşani, str. Bradului nr. 6, bl. 6, ap. 04 în conformitate cu Legea 

locuinţei nr.114/1996 republicată  și modificată și Legea  nr.152/1998 republicată; 

 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 

locuinţei nr. 114/1996, republicată  și modificată; 

 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Mutei 

Corina din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap. 19 în imobilul situat 

în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap. 16 în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996 republicată  și modificată; 

 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 

locuinţei nr. 114/1996, republicată  și modificată; 
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40. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 9066/08.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 2196 mp pentru construire 

bază sportivă și schimbare destinație din bazin acoperit în piscină” – generat de 

imobilul amplasat în extravilanul municipiului Focșani, zona Laminorului, T 88, P 

449, nr. cad. 61072; 

 

41. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 72199/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan și lotizare pentru construire cartier de 

locuințe și dotări complementare” Focșani, extravilan, T 15, T 16, P 43, P 44, la 

DJ204E; 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 

Se supune la vot introducerea proiectelor de hotărâre şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” 

 

Se supune la vot ordinea de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 21 voturi „pentru".  

 

 

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

conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, bugetelor 

instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, precum și a 

situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2016. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 140 

 

 

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

execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate 

parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2017, 

detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 141 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind proiect de 

hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe 

anul 2017 a sumei de  49,60  mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 142 

 

 

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

alocării sumei de 2,68 mii lei pentru premierea elevilor care frecventează 

cursurile de pregătire ale Centrului de Excelență Focșani organizat în cadrul 

Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 143 

 

 

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

alocării sumei de 5,26 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2017 pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de Gimnastică 

„Memorial Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 26-27 mai 2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 144 

 

 

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

alocării sumei de 3,17 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2017 pentru premierea sportivilor participanți la a VI-a ediție a Turneului de 

Taekwondo ce va avea loc în data de 6 mai 2017. 

 

    Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 145 

 

 

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

hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,56 mii lei din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2017 pentru premierea sportivilor participanți la 

Turneul de tenis de masă, ce va avea loc pe data de 13 mai 2017. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu  sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 146 

 

 

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

majorării capital social al PARKING FOCȘANI SA. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „aș vrea să exemplificați un pic care este cauza 

pentru care se face această mărire de capital social?” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „scrie în raportul care este anexă la 

proiectul de hotărâre.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „spun că este bine, eu am citit în raport, dar este 

bine ca să știe toată lumea de ce, se fac niște utilări niște ....” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „proiectele au fost publicate, dacă este 

cazul le citim. Este o societate la un început de drum care are nevoie de foarte multe 

utilaje, are nevoie de dotări, are nevoie de a face ca toată activitatea să fie funcțională. 

S-a făcut un calcul Consiliul de Administrație al acestei societăți, s-a ajuns la 

concluzia că este nevoie de un aport consistent din partea Consiliului Local al 

municipiului Focșani, a Primăriei municipiului Focșani pentru a mări capitalul social 

în vederea achiziționării unor dotări strict necesare pentru a începe această activitate. 

Este vorba despre o mașină de ridicări, este vorba de două autoutilitare, un autoturism, 

un furgon de marfă, 30 de parcometre, echipamente de semnalizare, sunt lucruri strict 

necesare pentru a putea desfășura activitatea pe care le-o încredințăm dacă veți fi de 

acord bineînțeles.” 

 

Nu mai  sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 147 

 

 

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

modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent. 

   

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „așa cum am discutat aseară a apărut 

necesitatea modificării a acestui proiect de hotărâre printr-un amendament în sensul că 

se va diminua cu 43 mii lei suma pentru acoperirea temporară a golurilor de casă și se 

va suplimenta cu 43 mii lei suma pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, 

detaliată astfel: la Primărie la capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare publică 20 mii 

lei PT și documentație utilizare interioară instalație electrică unități locative Bloc G2 

str. Aleea Căminului nr. 12, bloc C2 str. Revoluției nr. 16, bloc 17 str. Revoluției nr. 

17; la Capitolul Autorități executive 23,00 mii lei PT și detalii de execuție Reparații 

capitale sala de ședințe sediul Primăriei. Deasemenea se propune ca documentația 

pentru creșterea eficienței energetice a Colegiului Economic în valoare de 100,00 mii 

lei să fie transferată din bugetul Primăriei în bugetul instituției de învățământ.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul d-lui consilier și se 

aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 148 

 

 

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

deplasării, în perioada 16 - 18 iunie 2017, a unei delegații reprezentative a 

municipiului Focșani,  ȋn municipiul Alytus,  Lituania, în vederea participării la 

Zilele Orașului Alytus.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „știți că ieri la comisii s-a dezbătut 

răspunsul primit de la administrația locală din Alytus care ne propunea, datorită duratei 

mari a transportului, sosirea delegației cu o zi mai devreme. Din acest motiv aș 

formula următorul amendament și propun modificarea perioadei de deplasare de la 16-

18 iunie, la 15-18 iunie 2017, de altel aș dori să se modifice și titlul proiectului, după 

cum urmează: privind aprobarea deplasării, în perioada 15-18 iunie 2017, a unei 

delegații reprezentative a municipiului Focșani, în  Municipiul Alytus, Lituania, în 

vederea participăii la Zilele Orașului Alytus. Totodată art. 1 din proiectul de hotărâre 

va avea următorul conținut: Art. 1. – Aprobarea deplasării în perioada 15-18 iunie 

2017, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani, în  Municipiul Alytus, 

Lituania, în vederea participăii la Zilele Orașului Alytus, delegație compusă din maxim 

3 reprezentanți ai Municipiului Focșani, al propunerea consilierilor și a domnului 

Primar.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „din partea grupului PSD propun pe d-nii consilieri 

Ionuț Mersoiu și Daniel Ungureanu.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „din partea grupului PNL propunem pe dl. consilier 

Claudiu Alin Dobre.” 
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Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Marius Iorga și se aprobă cu 21 

voturi „pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu solicită propuneri pentru comisia 

de numărare a voturilor. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „propun pe d-na consilier Cătălina Lupu și dl. 

consilier Radu Nițu.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „din partea grupului PNL o propun pe d-na Laura 

Ciocoeaș.” 

 

Se supune la vot comisia de numărare  voturilor și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”au fost făcute 3 nominalizări pentru 

delegația din proiectul de hotărâre, aceasta este formată din trei persoane , doi 

consilieri locali și un reprezentant al d-lui Primar. De aceea trebuie specificat că se 

votează 2 persoane.” 

 

 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de 

transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând 

mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 149 

 

 

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

tarifului de distanță maximal unic pentru serviciul de transport public local de 

persoane în regim de taxi, desfășurat pe raza municipiului Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Daniel Ungureanu „să se consemneze că nu particip la vot.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „în urma unor discuții avute atât cu 

taximetriștii, cât și cu clienții, noi avem o propunere pentru că prețul este foarte  mare, 

prețul maximal și noi, grupul PNL avem o propunere ca prețul maximal să nu 

depășească 2,5 lei.” 
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Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „nu cred că putem să schimbăm noi 

tariful acesta din proiectul de hotărâre având în vedere faptul că a avut loc o dezbatere 

publică unde au participat inclusiv reprezentanții operatorilor de taxi de pe raza 

municipiului Focșani, iar propunerile vis-a-vis de aceste tarife au venit din partea 

dânșilor, plus acele amendamente ale dânșilor la acest Regulament.” 

 

D-na Carmen Grosu „a fost o structură de cost.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „deci prețul respectiv este fundamentat 

de o structură de cost. Nu știu cu ce taximetriști ați vorbit dumneavoastră, dar aici au 

venit, liderii taximetriștilor din municipiul Focșani.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „taximetriștii cu care am vorbit, au fost 

puși în fața faptului împlinit.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „taximetriștii au organizație 

profesională care se numește Camera taximetriștilor, iar ei sunt reprezentați din punct 

de vedere profesional în relațiile cu autoritățile statului și cu autoritățile locale de către 

acastă organizație.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „chiar dacă s-a discutat cu unii taximetriști, 

ei nu sunt obligați să își modifice acest preț, ei pot merge cu un preț inferior celui 

actual chiar. Asta nu obligă pe nimeni să funcționeze cu prețul maxim. Așa cum v-am 

explicat și mai devreme, dar și în comisie, prețul la care s-a ajuns, a fost foare bine 

fundamentat și a fost și o discuție publică cu reprezentanții dumnealor, dar nimeni nu 

este obligat să funționeze, să practice acest preț.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „sunt obligați să nu depășească acest 

prag, nu sunt obligați să fie sub acest prag. Adică dacă vor să meargă cu 2,5 lei, nu-i 

oprește nimeni.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „propunerea era ca acest preț maximal 

să nu depășească 2,5 lei.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar, stimați colegi, eu am un mare 

respect pentru această breaslă a taximetriștilor, sunt complementari transportului 

public, dar eu vă spun că totuși prețul acesta de 3,70 lei este foarte mare. Deci dacă 

este să facem comparație cu orice oraș din România, nu cred că mai există asemenea 

preț, în București este 2 lei de exemplu. Eu sunt de acord că ei trebuie să fie rentabil în 

același timp, dar eu vă spun că am avut discuții zilele acestea, pentru că ei deja au 

mărit tariful, am avut discuții cu bunici, cu părinți care îți iau copii de la școală. 

Părerea mea este că ese o problemă, nu este bine, sunt de acord că este un preț 

maximal, ei pot să meargă și cu un preț mai mic, dar mi se pare diferența prea mare, 

3,7 lei, eu spun că 2,5 lei ar fi un preț de bun simț. Dacă facem o comparație cu tarifele 

din toată țara o să vedeți că noi suntem pe altă planetă, Focșaniul. Noi propunem acest 

amendament ca tariful maximal să fie 2,5 lei.” 
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Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „dacă mă întrebați pe mine tariful de 

bun simț ar fi 1 leu, dar nu pot să-l fundamentez. Când fundamentăm lucruri de genul 

acesta trebuie să avem în spate niște costuri. Cei de la Camera Taximetriștilor au venit 

la Consiliul Local al municipiului Focșani și au venit fundamentați pe anumite costuri. 

Eu nu pot să vin în fața Consiliului Local și să spun , domnule 3,5 lei este foarte mult 

sau este foarte puțin. Eu nu fac taximetrie, nici nu mă pricep, de aceea eu vă rog 

stimați colegi când facem propuneri de genul acesta, haideți să nu le mai facem 

populiste, haideți să avem în spate o fundamentare economică, iar dacă am fi avut ceva 

de lămurit cu această structură de cost, am fi venit foarte frumos la dezbateea publică 

și am fi fundamentat anumite costuri pe care taximetriștii le solicită. De ce nu 

propuneți 2,75 lei sau 2 lei? Haideți să nu ne mai jucăm cu cifrele.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „aș vrea să dau un drept la replică, colegului 

Matișan. Eu nu spun că dânșii nu au fundamentat, dar dumneavoastră ați mai fost prin 

țară, nu? Eu vă spun că nu există în România prețuri mai mari de 2,5 lei, la noi este 3,7 

lei. Chiar vreți să intrăm în Cartea Recordurilor? Părerea mea este că, degeaba sunteți 

dumneavoastră ironic, eu nu am nici o problemă, dacă dumneavoastră vreți să votați, 

votați, aveți majoritate, dar eu mă gândesc și la cetățean. Haideți să nu exagerăm, 3,70 

lei este o sumă foarte mare. Dacă dumneavoastră nu vă gândiți la cetățean, este foarte 

bine, sunteți Partidul Social Democrat.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „vă este foarte ușor să vorbiți așa d-le 

consilier Tănase, populismul acesta nu a  dus niciodată la nimic bun și chiar mă mir că 

vă gândiți la cetățeni.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „îmi dau seama că noi facem o altă 

dezbatere publică pe tema acestui proiect. Obligația noastră după părerea mea și nu 

greșesc, era să-l votăm sau să nu-l votăm. Proiectul acesta a fost dezbătut a fost 

fundamentat, iar d-nii consilieri care au lipsit îi invit data viitoare să vină și în 

dezbaterea publică să pună problema strict pe care acum o pun în fața Consiliului.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „proiectul spune foarte clar, prețul nu obligă pe nimeni 

să se urce în taxi și să plătească 3,20 lei, deci piața reglează participarea cu taxiul. 

Părerea mea personală este că trebuia să participați la dezbaterea publică, trebuia să vă 

spuneți punctul de vedere, pentru că am văzut că dați comunicate prin presă și să spună 

și chestiunea asta, nu ne obligă nimeni să mergem cu 3,70 lei și nici nu  ii obligă pe 

operatorii de taxiuri să folosescă acest preț. Părerea mea personală este că piața va 

regla foarte bine prețul de transport pe taxi.” 

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Tănase și nu se aprobă cu 8 

voturi „pentru” a d-nelor consilieri Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Maria 

Panaite Irina Anca și Laura Mihaela Ciocoeaș și a d-nilor consilieri Neculai Tănase, 

Ionuț Filimon, Dan Buzoi și Claudiu Alin Dobre și 13 voturi „abținere”. 
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 Se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 12 voturi „pentru”, 6 

voturi „abținere” a d-nelor și d-nilor consilieri Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona 

Drumea, Maria Panaite Irina Anca, Laura Mihaela Ciocoeaș, Dan Buzoi și Claudiu 

Alin Dobre și 2 voturi „împotrivă” a d-nilor consileri Neculai Tănase și Ionuț Filimon. 

Dl. consilier Daniel Ungureanu nu participă la vot, ”, devenind hotărârea nr. 150 

 

 

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

reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „din câte știu eu istoria aceasta a Teatrului 

Municipal și a Ateneului, prin forma de organizare actuală, este de după Revoluție. Eu 

am constatat în decursul timpului că Ateneul Popular, majoritatea evenimentelor 

culturale imporante din orașul Foșani se desfășoară la Ateneu. Nu văd motivul pentru 

care să comasăm aceste două instituții din moment ce nu se poate spune că Teatrul a 

fost mai „cultural” decât Ateneul și mi se pare o chestiune forțată. Din punctul nostru 

de vedere este o chestiune forțată și noi nu suntem de acord cu așa ceva. Am văzut că 

sunt o sumă de oameni acolo care întradevăr sunt niște oameni de cultură la Ateneul 

Popular și este păcat să le luăm această independență acestor oameni care au dovedit în 

decursul timpului că au ținut Focșaniul pe cele mai înalte culmi ale culturii și ar fi o 

mare greșeală. Opinia noastră este că este o mare greșeală.” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „aș avea rugămintea dacă dl. director Gheorghiță 

este în sală să-i dăm cuvântul să ne expună punctul de vedere. Rugămintea mea este 

dacă se poate da cuvântul d-lui director de la Ateneu să ne explice și punctul dânsului 

de vedere.” 

 

Se supune la vot și nu se aprobă. Deși nu s-a aprobat luarea de cuvânt, d-lui 

director Gheorghiță i se dă cuvântul. 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „eu vreau sa-i rog pe d-nii consilieri să nu le fie frică 

de mine pentru că eu nu ameninț pe nimeni, doar că eu reprezint aici o entitate numită 

Ateneul Pastia care în acest moment este lezată de această inițiativă. Dacă această 

inițiativă se agrează entitatea Ateneul Pastia dispare. Prin urmare mi se pare normal să 

îmi dați cuvântul să spun câteva lucruri legate de acest proiect de hotărâre. Așadar 

vreau să vă spun următorul lucru pentru că tot s-a legat aici de niște fapte istorice. Am 

aici în mână o carte editată de Muzeul Vrancei ce se numește Ctitoriile Maiorului 

Pastia, este vorba de o lucrare documentată de cei de la Muzeul Vrancei, unde se spune 

cronologic, unde se arată cronologic documentele Maiorului Pastia și cum au evoluat 

construcția și realitățile celor două clădiri, de fapt, până în acest moment. Ei bine  

trebuie să știți că din conținutul acestor cărți, din nici un document al Maiorului Pastia 

nu reiese, nu scrie în nici unul absolut, nici un document faptul că aceste două clădiri 

vor putea funcționa împreună vreodată. Dimpotrivă din actul de donație al Ateneului 

Pastia se spune clar, construiesc acest Ateneu cu suma respectivă pentru a da 
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posibilitatea Teatrului Municipal ca acolo să nu se mai întâmple activități decât cele 

culturale, cele politice, banchete, baluri, nunți, conferințe publice și altele să se 

întâmple într-o altă clădire, pentru că clădirea Teatrului Municipal ajunsese într-o stare 

jalnică din acest motiv și Maiorul Pastia a dorit ca acolo să vină lume educată, să se 

întâmple doar teatru, operă, operetă și altele. Întradevăr în actul de donație al Ateneului 

se spune că veniturile pe care Ateneul le va încasa din închirieri, se spune întradevăr că 

se vor crea două burse pentru doi tineri care vor urma facultatea de artă, în special 

teatru. Se spune întradevăr că 10 mii de lei vor fi folosiți pentru biblioteca publică a 

județului Putna, cum era atunci și din ceea ce rămâne se crează un fond fiind 

inalienabil care va contribui la mărirea și înfrumusețarea Teatrului Comunal Maior Gh. 

Pastia.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le director dați-mi voie să vă corectez și 

să citesc. Eu sun mai pragmatic și citesc cuvânt cu cuvânt din testamentul Maiorului 

Pastia. Dumneavoastră dezinformați acum auditorul. Eu vă citesc acum punct cu punct 

și apoi dumneavoastră puteți să faceți orice comentariu doriți mai departe. Întrucât 

această instituție, este vorba de Teatru, are nevoie de venituri mai mari și sigure cât și 

pentru a fi ferită, să nu fie supusă tuturor umilințelor, m-am hotărât să mai construiesc 

în orașul Focșani încă o operă de cultură numit Ateneul Popular Maior Gh. Pastia, ce l-

am donat Primăriei Focșani cu obligațiunile stipulate întrânsul ca din venitul lui, nu 

specifică numai din închirieri,din venitul lui să formeze un fond inalienabil și achitabil, 

conform art. 3 din acel act, a căror venituri vor servi pentru mărirea și întreținerea 

Teatrului Maior Gh. Pastia fără ca să se mai poată schimba vreodată destinația și 

fiindcă nu am moștenitori direct și sunt în vârstă înaintată, las toată averea mea, mobilă 

și mobilă ce se va găsi la încetarea mea din viață executorului testamentar, ca 

împreună cu  Primarului orașului Focșani să administreze această avere pentru 

întreținerea Teatrului Mr. Gh. Pastia, pentru întreținerea, rețineți,  instituție de cultură 

ce am construit-o cu propriile mele mijloace în acest oraș. Deci noi nu facem altceva 

dragi colegi, doamnelor și domnilor consilieri decât să îndreptăm o eroarecare s-a creat 

de atâția ani în modul de administrare a acestor două clădiri. Pe lângă două clădiri s-au 

creat instituții distincte. Atât vă întreb d-le director de când funcționează instituția 

Ateneul Popular Român ce bani ați donat dumneavaostră pentru buna funcționare a 

Teatrului Mr. Gh. Pastia?” 

                                          

Dl. Valentin Gheorghiță „vă explic acum.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „dacă dumneavoastră îmi faceți dovada cu 

acte că s-au donat bani din veniturile obținute de Ateneul Mr. Gh. Pastia....” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „eu mai devreme înainte de a lua dumneavoastră 

cuvântul am dat citire întregului articol 3 la care facem referire din nou, în testament. 

Întradevăr articolul 3, are 3 puncte: 2 burse, bibliotecă publică și venituri pentru 

Teatrul Municipal în completare, așa este în testament, se reia acest lucru, dar doar 

partea cu Teatrul pentru că bursele prin testament se anulează. Știți foarte bine că 

Maiorul Pastia nu a apucă să vadă Ateneul terminat, el a murit în 1929, s-au cheltuit 

toți banii până prin anii 1940, după care s-a inaugurat. Ei bine trebuie să știm cu toții 

că de fapt cele două instituții așa cum sunt ele acum au fost de fapt și au persoană 
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juridică după 1989. În 1994, eu am venit director la Ateneu în 1993, în 1994 printr-o 

decizie a Consiliului Județean Vrancea, fosta Casă Municipală de Cultură ia denumirea 

pentru că m-am folosit de acest act de donație, ia denumirea de Ateneul Pastia și în 

momentul acela capătă pesoană juridică, Ateneul odată cu clădirea, clădirea Ateneu – 

instituția Ateneu. În 1995, consilier local fiind am avut inițiativa și am înființat cu 

sprijinul Consiliului Local și cu conducerea de atunci a Primăriei, am înființat instituția 

Teatrul Municipal folosindu-ma tot de acest testament a  lui Pastia pentru a forța în 

acest fel Primăria să finanțeze o înstituție nouă numită Teatrul Municipal, să finanțeze 

producții teatrale, să finanțeze administrarea Teatrului, clădirii Teatrului Pastia. Mai 

târziu s-a înființat  și Ansamblul Țara Vrancei tot din acest motiv de a crea o altă 

instituție importantă la nivelul orașului Focșani. Și m-ați întrebat ce a făcut Ateneul 

pentru Teatru? Ei bine să știți că în perioada 1995-2004, când s-a deschis Teatrul 

Municipal, Teatrul ca instituție a funcționat în clădirea Ateneului, erau două instituții 

care consumau căldură, energie și altele și venea o singură factură pe Ateneul Popular. 

Așadar noi din venituri și din subvenția de la Primărie, este adevărat, repet din 1995 

până în 2004 când s-a redeschis Teatru în prezența Președintelui Iliescu, după cum 

știți, în ianuarie 2004 s-a redeschis. Până atunci Teatrul nu a avut alt spațiu decât 

Ateneul Popular, acolo se făceau spectacole de teatru,  acolo aveau și câteva birouri și 

tot ce însemna utilități ale instituției Teatru erau plătite  de o singură instituție Ateneu 

care practic plătea o singură factură pentru două instituții. Gândiți-vă că a făcut așa 

ceva, sigur așa erau condițiile de atunci, ulterior s-a dat drumu la Teatru și sigur și-a 

creat o entitate proprie și vreau să vă spun că în acest moment după părerea mea, așa 

cum sunt ele în acest moment, cu managementul lor, fiecare are o entitate separată, la 

Teatru se întâmplă producție de teatru, la Ateneu se întâmplă muzică cultă, clasică, 

jazz, rock și altele și la Balada, Țara Vrancei, fiecare administrează o clădire, fiecare 

are un buget și știți foarte bine bugetul Teatrului la cheltuieli materiale este ai mare 

decât al Ateneului, Teatrul are 11 miliarde lei, Ateneul are 8 miliarde lei. Prin urmare 

nu este semnificativ, Primăria intradevăr în acest moment finanțează corect și suficient 

de bine ambele instituții și ambele clădiri. Fieare are proiecte culturale, fiecare are 

utilitățile pe care Primăria le suportă aproape 100%. Nu există un motiv special să 

spui, domnule trebuie neapărat Ateneul să se unească pentru că s-a întâmplat ca cei de 

la Teatru  nu au cu ce să-și plătească datoriile, nu este adevărat, au suficient pentru că 

dumneavoastră prin grija ordonatorului principal de credite aveți calitatea și chiar sunt 

sume alocate corect și suficient pentru ca aceste două instituții să funcționeze normal.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le director îmi demonstrați încă o dată 

că sunteți un foarte bun orator și politician.” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „eu v-am explicat care este realitatea.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „eu vă spun altceva. Eu vă întreb un singur 

lucru, răspundeți-mi concret dacă dumneavaostră în ultimii 6 ani de zile ați donat 

vreun leu, din veniturile obținute, din funcționarea Ateneului, instituției Ateneului, din 

fonduri proprii, dacă ați donat vreun leu pentru funcționarea Teatrului Municipal Gh. 

Pastia așa cum spune Maiorul Gh. Pastia in testament?” 
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Dl. Valentin Gheorghiță „indirect da. În primul rând că instituțiile publice după 

cum știți nu au voie să facă sponsorizări, noi nu putem dona.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „venim să îndeptăm o eroare creată prin 

organizarea a două instituții, iar mai mult decât atât este o eficientizare a cheltuielilor 

făcute la bugetul local.” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „indirect noi vărsăm bugetului local bani din 

impozitele pe biletele de spectacol, din impozite contracte de publicitate, noi vărsăm 

înapoi Primăriei Focșani bani din aceste impozite și taxe locale.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le director...” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „nu avem voie d-le Primar, că altfel le dădeam cu 

mare drag. Anul trecut Galele Teatrale s-au desfășurat la Ateneu și noi am suportat 

toate cheltuielile cu organizarea acestor spectacole pe care le-au avut și Teatrul și 

Ateneul acolo. Iar în ceea ce mă privește, persoana mea, pentru că se pare că nu mă 

mai regăsesc în structura nou creată, îmi pare rău că trebuie să vă spun am făcut mai 

devreme ce am făcut, sunt mulțumit că am în spate această activitate, las un Teatru, las 

și o Orchestră simfonică a orașului, un festival de muzică clasică și toate proiectele 

Ateneului și îmi pare rău  că iată ne pregătim de 90 de ani de existența Ateneului 

Popular și tocmai acum ați avut inițiativa să desființăm Ateneul Pastia. Regret și sper 

ca publicul să înțeleagă.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „nu dărâmăm clădirea d-le director.” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „am înțeles că nu o dărâmați, dar nu este corect, nu 

este loial și nu este în regulă. În primul rând pentru că se încalcă toate actele 

donatorului Pastia. În această cale nu spune nicăieri că cele două vor putea funcționa 

vreodată împreună. Se pot ajuta, ceea ce și facem, colaborăm foarte bine încât nu este 

un motiv concret.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „administrarea este lăsată prin testament 

Primăriei, nu unei alte instituții.” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „da, este adevărat, sunteți proprietari, așa este, dar 

administrarea o face fiecare în parte pentru că mi-ați dat-o spre administrare.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „o facem așa cum este normal și firesc prin 

eficientizarea cheltuielilor d-le director. Vă rog frumos să spuneți auditorului care este 

structura actuală a organigramei? Câte posturi aveți d-le director, de economist, de șef 

de personal, câte posturi aveți în organigramă?” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „noi avem 28 de posturi întregi, 41 de oameni că sunt 

jumătăți de post.” 
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Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „noi vorbim de posturi întregi că acelea se 

calculează.” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „28 de posturi.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „deci 28.” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „ un singur post de conducere, managerul și un șef 

birou contabilitate, atât, restul sunt persoane de execuție.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „și vi se pare normal la 28 de posturi să 

avem atâția angajați care se ocupă strict doar de niște probleme administrative care le 

pot face mult mai puțini.” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „sunt artiști, avem Corul Pastorala. La administrativ 

sunt 4 posturi din 28.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „4 oameni înseamnă un salariu foarte mare, 

o cheltuială foarte mare pentru Primărie.” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „structura sigur poate fi modificată.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „aceasta este logica pe care am gândit-o 

din punct de vedere economic.” 

 

Dl. Valentin Gheorghiță „eu am încercat să explic faptul că este o eroare de a 

distruge ceea ce este clădit corect în acest moment până la urmă.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „poate și dl. director Francu să ne spună 

vreo două cuvinte. Vă rog d-le director.” 

 

Dl. Sorin Francu „d-le Primar eu nu știu ce să vă spun în situația respectivă. 

Este o hotărâre pe care Consiliul Local o ia sau nu o ia, am înțeles că în calitate de 

ordonator principal de credite doriți o eficientizare a activității celor două instituții. 

Măsura în care ea se poate face, se face bineînțeles tot prin colaborare și eu sunt de 

părere că întradevăr ar trebui revizuite posturile existente la ora actuală la cele două 

instituții, de  găsit întradevăr o structura nouă de funcționare pe posturi necesare și 

specifice instituțiilor de concerte și spectacole, pentru că întradevăr există posturile 

neacoperite sunt situații care din punct de vedere tehnic la cele două insitituții nu se 

pot acoperi și desfășura activitate în mod eficient datorită unor lipsuri de personal, sunt 

întradevăr alte posturi care nu-si găsesc locul în astfel de structuri. Activitățile s-au 

întrepătruns întotdeauna, au existat și la noi concerte, s-a jucat și la Ateneu, Teatru și 

până la urmă dacă e să ne gândim la ce scrie pe frontispiciu, pe cele două instituții așa 

este: Unirea face puterea, unde-i unu nu-i putere, unde-s doi puterea crește.” 
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Dl. consilier Dan Buzoi „d-le Primar ați dat citire din testamentul Maiorului 

Gh. Pastia. Da întradevăr este vorba de articolul 3 și dacă este să lucrăm cu citate, ne 

trimite la actul de donație articolul 3. Întradevăr se specifică de cele 2 burse, se 

specifică de cei 10 mii de lei pentru bibliotecă și mai spune că restul de venit ce va  

rămâne din toate încasările Ateneului vor forma un fond anienabil, exact cum ați spus 

dumneavoastră care mai târziu când va fi suficient va servi pentru mărirea și 

întreținerea Teatrului Comunal Mr. Gh. Pastia. Ateneul Popular va fi administrat de un 

director care va supraveghea buna întreținere și ordinea întregului local, deci este 

dorința ctitorului. Și dacă ne ducem mai departe în acest act de donație la articolul 5 se 

va cauta că acest Ateneu să fie considerat ca persoană morală și juridică și se va stărui 

să fie scutit de taxe și ce mai era pe vremea respectivă. Deci putem nota de aici că 

dânsul a vrut să fie o instituție de sine stătătoare cu director și să aibă personalitate 

juridică. Asta înțeleg eu din acest act, este o voință a Maiorului Gh. Pastia.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „dar nu-și pierde personalitatea juridică, 

noi vorbim de altceva.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „aici în actul de donație este strict pe Ateneul Populat 

Gh. Pastia, nu este pe întreg ansamblul, Teatru și ...., donația este făcută pentru Ateneu 

și atât.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier când s-a făcut donația?” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „donația dacă ne uităm în actul de donație, pot să spun 

că începe cu mai multe cifre, este făcut în 3 iulie 1926, iar testamentul este în 1 

noiembrie 1928.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „prin testament probabil a corectat.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „prin testament nu spune nici o corectură, singura 

chestie care se referă testamentul, îl am și pe acesta, dacă vreți va mai dau documente 

că am și despre Parcul Bălcesu, despre multe că m-a interesat lucrul acesta.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „și pe mine.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „se referă doar la acest articol și nimic mai mult, 

articolul 3, care dacă îl citim complet spune inclusiv de chestia aceasta că trebuie să fie 

administrată de un director.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „clădirea va fi administrată de un director.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „separat, se referă numai de...., nu de director și acolo 

și acolo, deci trebuie să aibă personalitate juridică, deci eu asta înțeleg din acest act.” 

 

Dl.consilier Neculai Tănase „eu am ascultat cu atenție ceea ce a spus dl. 

Primar, eu unul nu pot să fiu de acord ca o instituție de cultură, cum este Țara Vrancei, 

cum este Teatrul, cum este Ateneul să avem pretenția să aibă profit, să fie rentabile. 
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Aceste instituții sunt instituții de cultură care perpetuează spiritualitatea noastră 

românească, acestea nu sunt fabrici sau să avem pretenția că trebuie să scoată, atât să 

fie rentabilă. Eu vă dau un alt exemplu, Televiziunea Română, care promovează foarte 

mult multe emisiuni de cultură, nu este rentabilă, se bagă mulți bani, eu cred că și 

municipalitatea trebuie să avem grijă de aceste instituții pentru că Focșaniul nu este 

plin de Teatre, de tot felul de muzee, eu zic că ar trebui sa avem grijă de ele ca de ochii 

din cap, că sunt puține instituții cu care ne putem mândri și care promovează cultura 

noastră din Vrancea, din România.  Iar unul dintre aceste instituții este Ateneul, care 

eu vă spun că am respectul și pentru Teatru și pentru Țara Vrancei, dar Ateneul nu      

l-am văzut niciodată să promoveze chermeze, au avut niște activități care au fost 

eminamente culturale. Nu s-a văzut Campanie Electorală acolo, nu s-a văzut altceva. A 

fost întradevăr după părerea mea un model, fără a minimaliza și alte instituții pentru 

care am tot respectul și față de  Teatru și față de Țara Vrancea care ne promovează 

folclorul, dar nu putem avea pretenția să fie rentabile. Noi nu discutăm în termen de 

rentabilitate, aceste instituții trebuiesc subvenționate și noi trebuie să avem grijă de 

ele.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „se pare că în dezbaterea aceasta am 

scos după nu știu câți ani, din nou pe tapet și chiar sunt bucuros că se face lucrul acesta 

testamentul Maiorului Gh. Pastia, dar observ din luările de cuvânt ale colegilor mei 

extrag din acest testament numai anumite lucruri, uitând de un lucru foarte important 

că acest testament a fost făcut undeva în anii 1920 a secolului anterior. Sunem în anul 

de grație 2017, legislația care guvernează, ca să spun așa, instituțiile de cultură din 

România s-a schimbat fundamental. Nimeni nu dărâmă Ateneul, nimeni nu se apucă să 

contruiască vreun etaj peste Teatrul Municipal, nu despre asta este vorba, dar eu cred 

că totuși acest proiect de hotărâre vine să repare niște lucruri legate de dorințele pe 

care le-am citit și eu aici, pe care nu vreți să le citiți și dumneavoastră. Adică cum 

facem noi ca legal în anul 2017 să transferăm niște venituri de la Ateneu la Teatru când 

legea nu ne dă voie. Aici nu mai încălcăm testamentul Maiorului Gh. Pastia? Încălcăm 

sau nu-l încălcăm? Îl încălcăm, da. Eu cred că toate aceste lucruri se pot rezolva 

instituțional, doar prin această fuziune. Haideți să ne aducem aminte și aici cred că dl. 

consilier Buzoi știe, atunci când am transferat Pastorala la Ateneu. Eu cred că atunci a 

fost bine, nu? Sau nici asta nu ne aducem aminte? Evident că unirea acestor două 

instituții de cultură nu înseamnă că acest rezultat al acestei fuziuni, că despre o fuziune 

este vorba, va aduce profit acelei instituții de cultură, nimeni nu s-a gândit la așa ceva. 

Nici o instituție de cultură din lumea asta, nici măcar Opera din Viena nu are profit, 

asta este impozibil. Consumatori de cultură sunt foarte puțini, dar nu putem să lăsăm 

cultura să moară.  De aceea eu cred că discuțiile acstea și chestiuni legale de 

testamentul Maiorului Gh. Pastia se duc într-o zonă politică și  nu cred că avem voie să 

facem acest lucru acesta.” 

 

D-na consilier Ana Maria Dimitriu „vroiam să spun d-le Primar, înainte de a 

lua cuvântul dl. manager Gheorghiță am supus în mod democratic la vot, această luare 

de cuvânt. La dl. manager al Teatrului Municipal nu s-a întâmplat același lucru și  nu 

mi se pare normal să facem diferențe.” 
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Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „da, aveți dreptate, dar dacă vă aduceți 

aminte rezultatul votului a fost ca dl. Gheorghiță să nu ia cuvântul și cu toate acestea  

i-am permis. Discutăm despre instituția aceasta, nu de cum am votat și cine a luat 

cuvântul și cine nu.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „nu vreau să discut pe chestii de politică, eu ceea ce am 

spus am citit efectiv din actul de donație. Dacă am fost întrebat dacă actul de donație 

se referă strict la Ateneu, da se referă strict la Ateneu, nu la altă instituție, în care spune 

că această nouă instituție culturală pentru care mă devotez cu tot sufletul și care 

jertfesc toate economiile mele adunae în timpul celor 40 de ani, va purta pe 

frontispiciul său pentru totdeauna denumirea de Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia. Și 

apoi continuă cu ceea ce spune mai departe, că va face burse și altele și spune că restul 

de venit, când  vor fi suficienți bani, atenție, nu este obligatoriu să și dea. După care 

este dorința dânsului să fie administrată de un director și toate celelalte. Dânsul și-a 

spus un cuvânt și a lăsat ceva pentru orașul acesta. Și spune să aibă personalitate 

morală și juridică, nu este vorba de politică sau de altceva, este vorba să respectăm 

dorința unui om care a făcut ceva pentru orașul nostru. 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 

voturi  „pentru” 1 vot „abținere” și 8 voturi „împotrivă”, devenind hotărârea nr. 151 

 

 Dl. Valentin Gheorghiță „având în vedere că este un proiect de hotărâre care se 

referă la patrimoniu, am fost și eu consilier și știu că trebuiesc 2/3.” 

 

 Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „obiectul 

acestui proiect de hotărâre este reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal, nici 

vorbă de acte de gestiune sau act de patromoniu prin care se dispune înstrăinarea 

acestui imobil printr-o Hotărâre de Consiliu Local. Din punctul meu de vedere 12 

voturi sunt suficiente, proiectul a fost adoptat.” 

 

 

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

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 

106/2017 pentru aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Primăria municipiului Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 152 

  

 

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

modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a 

municipiului Focșani nr. 105/2017 pentru aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 153 

 

 

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

transformarea în statul de funcții al Colegiului Tehnic „Ion Mincu” Focșani a 

unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest post într-un grad 

profesional superior. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu  sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

21 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 154 

 

 

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

modificarea și completarea art. 4 lit. A punctul (1) din Anexa nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 89/2017 pentru aprobarea schimbării 

formei juridice a PARKING FOCȘANI SRL, din societate cu răspundere limitată 

în societate pe acțiuni. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu  sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 155 

 

 

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

profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de 

administrație la PARKING FOCȘANI SA. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu  sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 156 

 

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

495/2016 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de 

selecție pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC ENET 

SA Focșani. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 157 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 251/2016 

pentru aprobarea constituirii comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice la nivelul Consiliului local al municipiului Focşani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 158 

 

 

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

„Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat 

public din municipiul Focșani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 159 

 

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „acest proiect nr. 22 are foarte multe prevederi 

care sunt în regulă în opinia noastră, însă sunt și câteva prevederi care în opinia noastră 

nu sunt în regulă și pot să vă dau niște exemple, mie mi se pare plata parcării la 170 

lei/an că este foarte mare d-le Primar. Eu vă spun, dacă este să luăm Bucureștiul diferă 

de la un sector la altul, dar este între 60 și 90 lei și eu vă mai spun încă un lucru, acele 

parcări nici măcar nu sunt amenajate. Deci oamenii plătesc și își țin mașina în baltă. 

Spre exemplu sunt vreo câteva și amenajate, nu spun că este vina dumneavoastră, dar 

înainte de a vota aceste tarife trebuia să ne gândim un pic și la ce oferim cetățeanului, 

omul plătește normal, dar trebuie să-i oferim și serviciul corespunzător. Eu nu cred că 

este momentul acum să se facă aceste măriri. Anul trecut în campania electorală s-au 

înjumătățit prețurile la parcări, acum se măresc, repet nu este vina dumneavoastră. Eu 

vă spun sincer, eu am avut încredere în dumneavoastră, dar acum prin tarifele acestea 
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mie mi se pare că în loc să atragem cetățenii în Focșani, să facem Focșaniul primitor, 

deschis către orice investiție, oamenii, parcă vrem să-i dăm afară. Cu tarifele acestea 

depășesc orice oraș din România, chiar dacă este nevoie de bani. Eu știu că 

dumneavoastră sunteți economist vreți să-l rentabilizați pe fond este corect ce faceți, 

dar în realitate trebuie să ținem cont de niște aspecte. Un alt aspect, vrem să ridicăm 

mașini parcate neregulamntar, perfect de acord cu dumneavoastră, trebuie să 

introducem ordine în oraș, dar înainte de a face acest lucru trebuie să oferim parcări 

oamenilor. Nu sunt parcări suficiente. Încă o dată vă spun, nu este vina dumneavoastră, 

vrem un început. Eu unul aș propune ca, când se hotărăște pe ce străzi este interzisă 

parcare să fie cu acordul Consiliului Local. Dacă oamenii nu au unde să parcheze este 

normal că dacă parchează pe b-dul Unirii normal ridicată, dar dacă omul nu are unde 

să parcheze, nu trebuie să-și lase undeva mașina, doar nu o s-o lase pe centură? Este 

cumva invers. Eu aici vreau să depun un amendament, dar o să-l spun la sfârșit că mai 

sunt și alte discuții.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „probabil că ați observat că pe ordinea 

de zi avem o serie de proiecte legate de societatea nou înființată Parking SA. Și 

probabil dacă dumneavoastră ați fi mers un pic și la proiectul  care urmează și pe care 

cred că îl cunoșteți, l-am discutat la comisie, știți despre ce este vorba acolo sunt 

reglementate și condițiile în care operatorul nostru o să gestioneze aceste parcări. Deci 

este responsabil cu curățenia, este responsabil cu zonele de delimitare, de marcaje, 

special așa ceva la proiectul următor. În ceea ce privește acest tarif de 170 lei / an, 

înseamnă vreo 14 lei și un pic pe lună. Nu cred că trebuie să facem comparație cu 

ceva.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier 170 lei, reprezintă de fapt 

144 lei cât este acum la care s-a adaugat cota de TVA. Deci asta este, nu s-a făcut nici 

o modificare în plus, numai că fiind societate comercială plătitoare de TVA era 

normal. Acel TVA nu este al nostru știți foarte bine, este al statului și acea trebuie 

încasat și trebuie dat mai departe la stat. Orice consumator final suportă acest TVA, 

asta este logica acestei taxe pe valoare adăugată.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „tot din discuțiile pe care le-am avut 

ieri în comisia de  buget și urmare a unor solicitări venite din partea Consiliului de 

Administrație și reprezentantului nostru în AGA de la SC Parking SA, propun 

următoarele amendamente: la Capitolul V – Administrarea, intretinerea si 

exploatarea locurilor de parcare de resedinta, Art. 24, alin.(1) se modifica si va 

avea urmatorul continut : 

“Art. 24 (1) Parcarile de resedinta se vor inchiria pentru 1 (unu) an de zile in baza unui 

abonament / contract prestabilit.” 

Capitolul VII – Programul de functionare a parcarilor amenajate in 

Municipiul Focsani  

            Art. 28, alin.(1), lit.”a)”  se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

    “a) program de functionare a parcarilor cu plata : 

- de luni pana sambata in intervalul orar : 08,00 – 21,00 (vara); 

- de luni pana sambata in intervalul orar : 08,00 – 18,00 (iarna); 

- duminica: 08,00 – 14,00;  
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- in afara programului stabilit potrivit alin.1., lit.”a”, parcarea este gratuita. 

  Datorită faptului că și am avut proiect anterior când am aprobat creșterea 

capitalului social la SC Parking SA Focșani, dânșii au o problemă acum ca să poată să 

înceapă deja să funționeze și să poată să înceapă să înregistreze venituri, până reușesc 

reușesc să aducă parcometrele, sunt o mulțime de proceduri de achiziție, în regulament 

nu există posibilitatea încasării cu operator persoane desemnate, angajați ai companiei 

și de aceea în interiorul acestui regulament o să mai introducem spre exemplu la art. 

29,  alin.(2), se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

    “(2) Taxa de utilizare a parcarilor se plateste direct la reprezentantii operatorului, 

imputerniciti in acest scop,  in sistem de autotaxare, utilizand parcometrele amplasate 

in apropierea locurilor de parcare sau prin SMS”, ultimele trei posibilități fiind de 

viitor urmând ca dânșii să-și imprementeze programul, dar nu aveau această mențiune 

ca taxa aceasta să fie plătită direct la reprezentanții operatorului. Tot în acest sens la 

Art. 29, alin.(3), se modifică și va avea urmatorul cuprins : 

     “Pentru stationarea/parcarea in parcarile cu plata din Municipiul Focsani se percep 

urmatoarele tarife : 

a. Tarife pentru autovehicule cu masa mai mica de 3,5 tone si lungime de pana la 5 

m. 

- Tarif parcare : - plata directa/autotaxare – 1,50 lei/ora 

                         - sms                                -  1,80 lei/ora  

- Tarif parcare :  - plata directa/autotaxare – 12,00 lei/zi 

                         - sms                                 - 15,00 lei/zi  

- Abonamente de parcare – 100,00 lei/luna 

Art. 30, se completeaza cu lit.”e” care va avea urmatorul cuprins : 

        “e) direct la reprezentanții operatorului, împuterniciți în acest scop.” 

Acesta este amendamentul.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi permiteți să-i dau câteva 

explicații d-lui consilier Tănase. Ridicările nu le facem pentru că este un moft al 

nostru, noi trebuie doar să ne conformăm noilor prevederi ale Codului Rutier, după 

cum bine știți s-a reglementat tot ceea ce înseamnă ridicări auto. Mulțumim Poliției 

Române, Inspectoratului Județean pentru Poliție Vrancea, pentru că deocamdată a 

înțeles faptul că nu avem un autovehicul specializat, o platformă cu macara care să 

poată ridica autovehiculul să-l pună pe platformă care să răspundă cerințelor actuale 

ale Codului Rutier și  nu ne-au solicitat acest lucru pentru că eram în imposibilitate să 

facem această operațiune, acest serviciu. Ridicările nu sunt apanajul acestei societăți  

ca și obiect principal. Este un obiect secundar, dar care este obligatoriu prin lege. În 

ceea ce privește locurile care vor fi interzise pentru parcare , nu vor fi stabilite decât în 

baza unui studiu de trafic care deja este în procedură de achiziție, acest studiu de trafic. 

Și studiul de trafic care va fi aprobat  de către dumneavoastră dacă veți fi de acord cu 

el bineînțeles, și totodată vor veni cu soluții foarte eficiente pentru deblocarea și 

decongestionarea traficului în municipiul Focșani. Eu nu cred că se fac așa după 

ureche niște lucruri, cred că se fac zic eu profesionist, dar trebuie răbdare.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar eu nu sunt împotriva ridicărilor, este 

normal ca atunci când cineva blochează o stradă sau parchează undeva neregulamentar 

să fie ridicat. Dar acele indicatoare cu parcarea interzisă sunt montate de Primărie, fără 
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discuție. Eu am spus așa, haideți să nu montăm peste tot indicatoare din acelea cu 

parcarea interzisă pentru că oamenii nu au unde să parcheze. Sunt anumite zone, sunt 

de acord unde sunt străzile înguste. Dar în momentul de față când nu avem parcări, 

haideți să fim un pic mai toleranți cu cetățenii. Repet, aveți dreptate, dar haideți să 

sărim un pic de strandardul acesta pentru că nu este în regulă dacă omul nu are unde să 

parcheze și ce trebuie să facă? Referitor la plata parcărilor, se reiau 170 lei / an, unii ar 

spune că nu înseamnă foarte mult, pentru unii înseamnă. Primăria nu le oferă absolut  

nimic pentru 170 lei, Primăria mai întâi să amenajeze acele parcări, că înafară de faptul 

că dă cu var acolo, mie  mi se pare o taxă de protecție a autoturismului, cam așa văd 

eu, pentru că nu-i oferă nimic, dacă omul își parchează mașina în baltă. Duceți-va 

acum prin oraș și este plin de găuri. Repet nu zic că este vina dumneavoastră sau a 

altcuiva, asta este situația în momentul de față. Vreau să depun un amendament acum 

pentru că incă nu suntem la nivelul să cerem 170 lei, un amendament în care taxa 

pentru parcare să fie de 60 lei / an fără TVA, că tot ați spus  de TVA. D-le Primar asta 

vroiam să fie provizorie până la 1 ianuarie anul viitor, această taxă. Pentru că vă spun 

nu se îndeplinesc condițiile pentru a lua atâția bani de la oameni.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „oricum 60% din abonamente au fost deja 

încasate pe tot anul 2017 la suma de 144 lei.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „în dezbaterea publică ce a avut loc 

săptămâna aceasta d-le Primar ați afirmat că din cele 8.000 locuri de parcare existente 

în municipiul Focșani, numai 3.000 de locuri sunt plătite. Prin această majorare de taxă 

este posibil să ajungem în situația în care mai puțin de 3.000 de locuri de parcare să fie 

plătite, ce o să facem atunci? Revin, vor fi acele taxatoare, parcometre în municipiu 

montate, de acord. Ați comparat municipiul Focșani pentru amplasarea acestora cu 

orașe ca Brașovul, Clujul, Oradea, Alba Iulia, stau și mă gândesc nu cred că aceasta 

este primordial să ne putem compara cu asemenea municipii în ceea ce privește 

montarea acestor parcometre taxatoare. Cred că ar trebui să avem  comparații de altă 

natură.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „noi nu avem voie să ne comparăm, noi 

aici trebuie să rămânem izolați, noi trebuie să rămânem izolați aici în estul României, 

iar dacă dau exemple de niște orașe civilizate și dezvoltate din România nu suntem de 

acord cu ele.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „cu Piatra Neamț ne putem compara? 

Că este municipiu reședință de județ, ne putem compara?” 

  

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „dacă vorbim despre aceste aspecte și 

facem comparație eu vă dau niște comparații financiare în cazul acesta foarte clar. Așa 

cum am spus-o și în dezbaterea publică în 2015 Direcția de Dezvoltare a încasat din 

serviciile de parcare, atât de reședință, cât și parcări cu plată 175 mii lei aproximativ, 

adică 1,750 miliarde, vă dau un exemplu și nu vă dau nici de la Timișoara, nici de la 

Oradea, nici de la Cluj, nici de la Alba Iulia, cu toate că Alba Iulia este mai mică ca 

număr de locuitori, dar vă spun așa Piatra Neamț numai din încasările de la parcările 

doar cu plată, incasează lunar 220 mii lei, adica 2,200 miliarde lei vechi, vi se pare 
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corect? Toți beneficiem de acele servicii. Dacă dumneavostră vi se pare normal ca un 

taxator să aducă pe zi și să stea să-l plătim 8 ore și să aducă pe zi doar 300 lei, toți 

taxatorii să aducă 300 lei / zi și să mergeți dumneavoastră în parcare la Piață și să 

primiți un bon care nu are nici dată, nici ora, nici număr de mașină și banii respectivi 

să-i vedeți că nu ajung de fapt la Direcția de Dezvoltare și nu vreau să întreb unde 

ajung banii respectivi pentru că nu este reglementat nici un fel modul de control a 

acestor taxatori care stau și încasează, nu știu dacă mi se pare normal și fair-play față 

de cetățeanul care totuși dă un ban și în loc să ajunga unde trebuie ca noi să putem să 

facem un fond, să creeem, să dezvoltăm aceste parcări. Părerea mea este că banii 

respectivi se scurg și în altă parte. Ca să nu vă mai spun veniturile municipiului Oradea 

în acest moment tot ce înseamnă parcări în Oradea inseamnă undeva la 4 milioane de 

euro încasări, Brașovul 5 milioane de euro și sunt date concrete pe care le putem 

transforma și putem vedea cam cât putem noi încasa raportat la numărul de locuitori și 

raportat la numărul de autovehicule. Având în vedere și alt aspect că în acest moment 

suntem într-o creștere exponențială a numărului de autovehicule din municipiul 

Focșani, eu cred că este firesc și normal să avem posibilitatea să gestionăm cât mai 

bine aceste parcări, mai ales că la noi au venit foarte multe plângeri în care efectiv 

cetățenii se ceartă pe anumite locuri de parcare. Și atunci am spus în felul următor, 

haideți să găsim o soluție, o societate comercială care să aibă și interesul pentru a fi 

profitabilă la sfârșitul unui an, să facă ordine în acest domeniu. Toate aceste investiții 

redevența pe care o veți vedea mai târziu, cât a fost ea propusă, plus impozitele și 

taxele care tot dumnealor le vor plăti se vor constitui într-un fond plus profitul pe  

care-l vor obține într-un fond special  pentru reamenajarea acestor parcări. Vă dau un 

simplu exemplu parcarea din spatele magazinului Milcovul pe care noi acum o 

reabilităm. Această investiție costă în jur de 1.300 mii lei, asta înseamnă undeva la 13 

miliarde lei. Vă mai spun un aspect, în perioada aceasta pentru că se lucrează acolo 

cetățeni găsesc totuși loc de parcare în altă parte. Locuri de parcare sunt disponibile, 

dar sunt prost gestionate în acest moment. Iar dacă vreți să mergem și mai departe, acei 

13 miliarde consider eu ar putea fi obținuți ca profit intr-un an de zile să să facem o 

parcare cel puțin așa cum va fi cea din spatele magazinului Milcov care o să vedeți că 

este inclusiv cu sistem de autotaxare cu bariere și altele, adică mergem spre o 

modernizare a parcărilor, dar trebuie să avem și un fond. Nu putem să vitregim alte 

investiții când putem obține acești bani din exploatarea parcărilor.” 

 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Tănase și 

nu se aprobă cu 13 voturi „abținere” și 8 voturi „pentru” 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan Emilian Matișan și se 

aprobă cu 13 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere” 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 160 

 

 

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

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

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „tot ca urmare a solicitărilor de la 

Consiliul de Administrație, am mai discutat ceva și ieri la comisia de buget. 

  

La Anexa nr. 1 – Studiul de fundamentare, se modifica dupa cum urmeaza :  
1) Paragraful cu titlul “Redeventa” va avea urmatorul cuprins : 

            “Se propune ca nivelul redevenței anuale să fie in cuantum  de 50.000 lei. Pentru 

perioada 01.05.2017 – 31.12.2017, se propune acordarea unei perioade de gratie, motivat 

de faptul ca o parte din  abonamentele aferente  anului 2017 pentru  locurile de parcare din 

Municipiul Focșani, au fost deja incasate si facute venit la bugetul local al Municipiului 

Focsani. Mai mult, PARKING FOCSANI SA este o societate nou infiintata de Consiliul 

Local al Municipiului Focsani. 

              In ceea ce priveste suma aferenta redevenței, aceasta se va face  venit la bugetul 

local, intr-un cont special si va fi utilizata pentru realizarea unor lucrări de investiții 

având ca obiect reabilitarea de parcări. 

2) Paragraful cu titlul  “Durata concesiunii” va avea urmatorul continut : 

         “Durata estimata a  contractului de concesiune este de 5 ani, cu drept de prelungire in 

conditiile legii. 

 Anexa nr. 2 – Caietul de sarcini, se modifica dupa cum urmeaza : 

        Capitolul IV - Condiţii de exploatare a serviciilor publice de administrare a 

parcărilor în municipiului Focsani – 

1. Condiţii tehnice  

1) Alin. (2), pct. 1 se modifica si va avea urmatorul continut : 

„- referitor la spaţiile de parcare, operatorul va asigura marcaje rutiere, potrivit SR• 

1848-7/2004, precum şi un număr suficient de indicatoare, instalate la cel mult 100 

m unul faţă de altul.” 

2) Alin. (2), pct. 2 se modifica si va avea urmatorul continut : 

„- referitor la aparatura electronică de taxare, operatorul va asigura un aparat la 60 

de locuri de parcare (in functie de configuratia parcarilor putand fi modificat 

numarul de parcometre/numar locuri de parcare),  de asemenea, operatorul va 

asigura service-ul în maxim 48 ore.  

2. Conditii financiare  

1) Alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut : 

              „ (1) În funcţie de propunerea operatorului vor putea exista următoarele forme de 

incasare a taxei de parcare :   prin plata directa la reprezentantii operatorului, imputerniciti in 

acest scop, prin amplasarea de parcometre,  cu telefonul mobil prin SMS,  prin plata de 

abonamente emise in anumite conditii.” 

       2). Alin. (2), paragraful 1, se radiaza. 

Capitolul V – Drepturile si obligatiile partilor 

1). Punctul 3. se modifica prin radierea paragrafului d). 

2)  Punctul 4. se modifica dupa cum urmeaza : 
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- lit. (h) va avea urmatorul continut : “h) sa asigure salubrizarea, dezapezirea, sa sesizeze 

deficientele privind iluminarea, precum si intretinerea marcajelor din parcarile publice cu 

plata;” 

- lit.(o) se radiaza . 

 

 

            3) Punctul 5. Obligaţii speciale pentru operatorul care utilizează aparatura electronică 

de încasare a taxei de parcare, se modifica dupa cum urmeaza : 

- lit.(a) se modifica si va avea urmatorul continut : „a) să asigure service-ul aparaturii prin 

dotări pentru întreţinere, piese de schimb şi personal autorizat de producător, astfel încât 

timpul de remediere al unei defecţiuni să nu fie mai mare de 48 de ore;  

- lit.(c) se modifica si va avea urmatorul continut : „c) să doteze parcările cu minimun un 

aparat la 60 locuri de parcare, în cazul distribuitoarelor de tichete de parcare; in functie de 

configuratia parcarilor putand fi modificat numarul de parcometre/numar locuri de parcare” 

- lit.(d) se modifica si va avea urmatorul continut : „d) să utilizeze aparate care acceptă ca 

mijloc de plată atât monede cât şi bancnote; 

Capitolul VI – Sarcinile Consiliului Local al Municipiului Focsani şi ale operatorului în 

domeniul investiţiilor  

               Punctul (1) lit.b) se modifica dupa cum urmeaza :  

              „ b) Credite bancare cu garantare din partea autorităţilor administraţiei publice 

locale „ 

Capitolul IX– Durata concesiunii 

         Punctul (1) se modifica dupa cum urmeaza :  

             “(1) Durata pentru care se concesionează serviciul public de administrare, 

intretinere şi exploatare a parcărilor ce apartin domeniului public si privat al Municipiului 

Focsani este de 5 ani, cu drept de prelungire in conditiile legii ” 

Capitolul IX – Redeventa 

       Punctul (1) se modifica dupa cum urmeaza :  

         (1) “Redevenţa anuală reprezintă suma datorată de către operator concedentului în 

schimbul transmiterii dreptului de administrare şi exploatare a parcărilor publice, valoarea 

acesteia fiind de 50.000 lei. Pentru perioada 01.05.2017 – 31.12.2017, se acorda  o perioada 

de gratie.” 

        (2) Redevenţa se va plăti trimestrial până la data de 25 ale ultimei luni din trimestru, 

respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie. 

 Anexa nr. 3 – Contractul cadru de delegare prin concesiune a serviciului public de 

administrare, intretinere si exploatare a parcarilor ce apartin domeniului public si 

privat al Municipiului Focsani,  se modifica dupa cum urmeaza : 

Art. 4 se modifica si va avea urmatorul continut : 

             “Art. 4. Durata contractului de concesiune este de 5 ani, cu drept de prelungire in 

conditiile legii ” 

Art. 5. se modifica si va avea urmatorul continut : 
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         “Art. 5. Concesionarul va plati concedentului trimestrial o redeventa anuala in 

valoare de 50.000 lei,  care se va achita in 4 (patru) rate trimestriale pana la data de 25 

a ultimei luni din trimestru.” 

 Art. 9. alin 3) se modifica si va avea urmatorul continut : 

           “3) Concesionarul trebuie sa constituie si o garantie de buna executie in valoare 

de 5000 lei, dupa cum urmeaza : contravaloarea in lei a sumei de 1000 lei se va achita 

inainte de incheierea contractului, restul sumei urmand a fi achitata prin sume 

esalonate in cuantum de  1000 lei in fiecare luna dupa incheierea contractului, pana la 

achitarea sumei totale stabilite.” 

Art. 12. lit. d) se radiaza. 

Art. 13. lit. h) se modifica si va avea urmatorul continut : 

            “h) sa asigure salubrizarea, dezapezirea, sa sesizeze deficientele privind iluminarea, 

precum si intretinerea marcajelor din parcarile publice cu plata;” 

Art. 13. lit.  o) se radiaza. 

Art. 18. lit.  a) se modifica si va avea urmatorul continut : 

            “a) tichetele si abonamentele de parcare vor fi tipizate cu regim special (formatul de 

tichet si abonament) si vor fi tiparite de catre concesionar cu avizul concedentului, cu exceptia 

tichetelor distribuite de P&D-uri;” 

Art. 25 lit.e) se modifica si va avea urmatorul continut : 

        “e) in cazul in care operatorul de parcare concesionar nu respecta tarifele aprobate 

de catre Consiliul Local sau in cazul in care utilizeaza tichete sau abonamente de parcare 

care nu  au fost tiparite cu avizul Consiliului Local;” 

Acestea au fost amendamentele ca solicitarea celor de la SC Parking SA. 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „îmi cer scuze, dar la comisie nu am discutat aceste 

amendamente și mi-a fost foarte greu să le urmăresc. Sunt amestecate, vă spun sincer, 

nu pot să-mi dau cu părerea despre ele, nu pot să iau o hotărâre.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „aveți în față regulamentul? 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „bineînțeles și am încercat să vă urmăresc, sincer vă 

spun.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „și nu m-ați urmărit?” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „ba da, dar la un moment dat, nu v-am mai putut 

urmări.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „spuneți-mi unde există o nedumerire 

șă vă spun.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „era bine să ni le spuneți la comisie și vă urmăream.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „nu la comisie pentru că au apărut 

astăzi.” 
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Dl. consilier Dan Buzoi „și dacă au apărut astăzi dumneavoastră cum vreți să 

vă spun acum părerea?” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „sesizam că la 

art. 8 ar trebui să faceți propuneri ca în numele Consiliului Local cineva să semneze 

contractul de delegare a gestiunii, articolul 8 din proiect. Să faceți propuneri și să 

pregătim buletine de vot.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „văd că nici dumneavaostră nu sunteți sigur pe ele, 

haideți să le lăsăm pentru următoarea ședință pentru că nu este nici o problemă. 

Haideți să le facem cu simț de răspundere, nu spun  că nu sunt bune, departe de mine 

de a spune ceva, de a critica.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „blocăm activitatea societății d-nelor și    

d-nilor consilieri.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „ne mai ducem iarăși cu o lună și îi 

ținem pe loc, asta este problema. Trebuie să declanșeze procedura de licitație pentru 

parcometre, trebuie să facă licitație pentru ce bani am aprobat astăzi pentru utilaje. Mai 

pierdem o lună, dacă mai pierdem încă o lună, s-a terminat vara.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „dacă facem o ședință de îndată pentru ele, pentru că 

sunt importante, sunt convins de lucrul acesta, nu spun că le-ați făcut acum sau s-au 

făcut de către aparat pentru că au vrut dânșii, ci pentru că a fost o necesitate, dar 

necesitatea asta nu trebuia discutată înainte, măcar cu o zi. Nici dumneavoastră nu 

sunteți sigur de toate 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „astăzi au apărut, eu am citit din 

regulament, le-am luat bucată cu bucată și le-am analizat.” 

 

Dl. agaman Guguianu „d-nelor și d-nilor consilieri, noi am primit relativ târziu 

atât raportul de evaluare, cât și caietul de sarcini, cât și contractul cadru. Am fost 

nevoiți să-l parcurgem cu mare atenție și cu această ocazie am constatat niște 

inadvertențe în sensul în care în caietul de sarcini erau o serie de dispoziții care nu se 

regăseau în contractul cadru situație în care am solicitat ca toate aceste inadvertențe să 

fie corectate înainte de a fi aprobat. Toate corecturile, toate amendamentele care au 

fost prezentate aici nu influențează și nu modifică esența celor trei documente anexă la 

proiectul de hotărâre. Asta este esența acestei dezbateri. Dacă doriți să amânăm am 

blocat cu o luna de zile întreaga activitate, avem de preluat de la Direcția de 

Dezvoltare, 8 încasatori care trebuiesc plătiți în continuare să desfășoare activitatea de 

încasare pe parcările cu plată din zona Pieței, avem de făcut angajări, avem de făcut 

procedurile de achiziție a echipamentelor și vă spun cu toată sinceritatea durează cel 

puțin 3 luni și jumătate, 4 luni până intrăm în posesia parcometrelor care să fe montate 

și legate într-un sistem de control unitar. Deci undeva acest an s-a pierdut.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „pentru a vă lămuri mai concret acum toate 

aceste aspecte, acolo unde sunt nelămuriri, haideți să le discutăm acum.” 



 32 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „sunt prea multe amendamente d-le Primar. Nu avem 

nimic împotrivă, departe de a fi contra la chestia ata.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „este vorba de redevența anuală în cuantum 

de 50.000 lei. În proiectul de hotărâre precedent care a fost aprobat s-a stabilit o 

redevență tot prin amendament de 50 mii lei/ an. Această redevență era altfel stabilită 

în caietul de sarcini, în studiul de fundamentare era 10% din cifra de afaceri. S-a 

modificat corespunzător și cu o perioadă de grație de la 01 mai 2017 până la 31 

decembrie 2017.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „d-nul agaman ieri nu știa de lucrul acesta? Că a fost în 

comisie în fața noastră, nu înțeleg peste noapte s-au văzut chestiile acestea? Asta 

spun.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „s-au uitat cu atenție mai multă 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „și nu putea să le citească înainte?. Nu suntem, Gigi 

contra, dar trebuie să le vedem pe toate. Departe de a spune că nu se poate face, nu 

vrem să îngreunăm acest sistem, că este bun pentru toți, dar sunt foarte multe, nu am 

reușit să le urmăresc.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „și acum dacă le discutăm, vă deranjează? 

Durata estimată a contractului de concesiune este de 5 ani cu drept de prelungire în 

condițiile legii. Înainte era 6 ani și cu prelungire doar de câteva luni. La caietul de 

sarcini la anexa 2, mergem să le analizăm.”  

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu propune o pauza pentru clarificarea 

amendamentului. 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „sper că a fost constructivă pauza și 

că doriți să ne fiți alături în continuare pentru susținerea acestui proiect.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu cred că noi suntem niște oameni civilizați și ar 

trebui să procedăm întocmai ca niște oameni civilizați și să votăm niște lucruri care 

sunt foarte clare, nu? Grupul nostru de consilieri v-a rugat de fiecare dată să veniți cu 

proiectele care sunt proiecte de votat, să le putem discuta. Deci noi nu avem nimic 

împotriva acestor proiecte, dar în momentul în care nu știm ce trebuie să votăm, noi ne 

rezervăm, ne abținem de la acest proiect. Deci în momentul când nu îți este nimic clar, 

a venit și dl. agaman aici, nu am nimic cu nimeni, nu am nici o problemă și ne-a trântit 

modificările și nu știau nici dânșii foarte bine. Eu nu spun că  este vina cuiva, a venit 

pe ultima sută de metri, în mod normal acest proiect trebuia amânat, îl discutam ți-l 

votam, nu era nici o problemă, dar acum ce facem, votăm așa ca să mergem la 

grămadă? Nu merge nici chiar așa, oricum aveți majoritate, o să treacă, care este 

problema? Nu este cu 2/3. 
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Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „am făcut o pauză, pentru lămuriri, 

este un proiect cu 2/3. Amânăm acest proiect pentru a-l vota la sfârșit când revenim și 

la proiectul cu vot secret.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „Haideți să mergem cu celelalte proiecte și poate se 

mai gândesc colegii noștri.” 

 

 

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

Municipiului Focșani prin Consiliul local al municipiului Focșani cu unități 

administrativ teritoriale Comuna Golești, Comuna Cîmpineanca, Comuna 

Vînători, Comuna Răstoaca și Comuna Milcovul, în vederea constituirii asociației 

de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport 

public local prin curse regulate. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 161 

 

 

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

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06409 din Focșani, str. Cernei nr. 35, aflat în 

proprietatea domnilor Cios Tiberiu și Cios Mirela-Adina. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 162 

 

 

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

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric Casa Ștefănescu, cod LMI VN-II-m-B-06431 din Focșani, bdul. Gării nr. 5, 

aflat în proprietatea domnilor Cernătescu Constantin - Liviu și Olteanu Cristina.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 163 

 

 

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

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06483 din Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 6, 

aflat în proprietatea SC FARM IMPEX SRL. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 164 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Focșani nr. 177/2009 

privind  aprobarea stabilirii locației și a încheierii căsătoriilor în incinta Teatrului 

Municipal Focșani “Mr. Gh. Pastia” situat in Focșani, str. Republicii nr.77,  jud. 

Vrancea, în zilele de sâmbătă și duminică și sărbătorilor legale. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „vreau să fac un amendament la acest proiect și 

anume, se modifică articolul 1 astfel:  

Art. 1 – Se aprobă stabilirea locației și oficierii căsătoriilor în incinta Teatrului 

Municipal Focșani „Mr. Gh. Pastia”, situat în Focșani, str. Republicii nr. 77, județul 

Vrancea, în zilele de Luni – Vineri, între orele 16.00 – 18.30, Sâmbăta și Duminica 

între orele 09.00 – 13.00 și orele 15.00-18.30. Se modifică și articolul 2 astfel:  

Art. 2. (1) Pentru serviciile oferite la Serviciul Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor Focșani, persoanelor fizice, se vor încasa următoarele taxe: 

a) Taxa oficiere căsătorii în zilele de Luni-Vineri, între orele 16.00 – 18.30 – 

500 lei; 

b) Taxa oficiere căsătorii în zilele de Sâmbătă și Duminică între orele 09.00 – 

13.00 și orele 15.00 – 18.30 – 500 lei. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul d-lui Consilier și se aprobă 

cu 21 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 165 

 

 

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

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de  5,00  mp situat în 

Focșani, str. Arh. Ion Mincu nr. 14 bis, județul Vrancea, T. 146, P %7430  ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Manolescu 

Luciana. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 166 
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Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 23,00 mp situat în 

Focșani, str. Bucegi nr. 2, județul Vrancea, T. 191, P %10453 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Costin Daniela. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 167 

 

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 20,50 mp situat în 

Focșani, str. Bucegi nr. 8, județul Vrancea, T. 192, P %10509 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Buleu Nicolae. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 168 

 

 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din Hotărârea Consiliului local 

nr. 267/2016 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită, pentru 

perioada 01.09.2016-01.09.2021 către Societatea Națională de Cruce Roșie – 

Filiala Vrancea, a spațiului în suprafață utilă de 156,22 mp., din incinta Punctului 

Termic nr. 40 din str. M. Eminescu, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani, în vederea derulării proiectelor „Masa pe roți” și „Banca 

de alimente”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 169 

 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 2,90 ha păşune situată  în Focşani 

– Mîndrești care aparţine domeniului public /privat al municipiului Focşani, 

începând cu anul 2017, pe o perioadă de 7 ani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Costel Bîrsan „în primul rând am două mici observații, una dintre 

ele este prețul de pornire al licitației, mi se pare ridicol de mic 63 lei/ha/an, este foarte 

putin. Asta înseamnă cum a spus un coleg de-al nostru câteva pachete de țigări, deci 

este ridicol de mic. Eu propun majorarea acestui tarif a prețului de pornire. În al doilea 

rând cum am spus și la  ședința de ieri, este vorba de 7 ani, un termen destul de lung, ni 

s-a comunicat că așa este legea, dar în contracul dumneavoastră este stipulat 5 ani, în 

contractul de închiriere. Dacă doriți să propunem un amendament, eu aș propune un 

tarif de pornire de 200 lei/ha/an și reducerea timpului de închiriere, respectiv 5 ani în 

loc de 7 ani.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „în ceea ce 

privește prețul, acesta reprezintă tariful stabilit de către Consiliul Local prin hotărâre, 

atunci când s-a discutat impozitele, acum 3 ani. Am cerut indicele de inflație de la 

Institutul de Statistică și ne-a spus că a fost un coeficient pe minus și nu am putut 

corecta acest preț, motivul pentru care a rămas 63 lei/ha/an. Dacă dumneavoastră 

propuneți și Consiliul Local acceptă mărire, nu este nimic împotrivă, dar sub acest preț 

nu se poate porni la licitație. În ceea ce privește observația din contract, într-adevăr 

apare 5 ani, îmi însușesc, dar noile modificări legislative prevăd ca termenul de 

concesiune să fie între 7 și 10 ani. Acesta este motivul pentru care am propus minim 

perioada de 7 ani. Au fost situații, fac o paranteză, acum un mandat și ceva cred, am 

avut un preț de pornire la licitație la fostul SIF lângă Catedrală, prețul din raportul de 

expertiză era 100 și ceva de euro, Consiliul Local prin dl. Dobre parcă a propus 500 

euro/mp, Consiliul Local l-a însușit, am perfectat contractul la 500 euro așa cum a 

hotărât Consiliul Local. Repet mai mult se poate, mai puțin decât s-a stabilit odată prin 

Hotărâre de Consiliu Local, nu.” 

 

 Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „a specificat dl. Secretar ceea ce vroiam 

să spun. Atât doar că dl. consilier Bîrsan poate să facă amendamentul referitor la 

îndreptarea erorii care s-a strecurat în proiectul de hotărâre în loc de 5 ani să fie 7 ani.” 

 

 Dl. consilier Radu Nițu „aș vrea să spun că acest cetățean închiriază 2,90 ha, 

nici măcar 3 ha și am face o nedreptate, după părerea mea pentru că în Cartierul 

Mîndrești, în zona Mîndrești mai sunt încă 2 concesionari, a unor suprafețe mult mai 

mari de teren, pe care plătesc cred că aproape la fel.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „63 lei/ha/an a 

fost prețul de pornire.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „după părerea mea personală este corect ceea ce spune 

dl. consilier Bîrsan, acum sunt alte vremuri, dar îi facem nedreptate la unul cu 2,690 ha 

și celălalt care are 40 ha să rămână cu suma respectivă. Eu propun să-l lăsăm la 63 lei 

și să vedem la anul dacă sunt cerințe și vom corecta pentru toată lumea acest preț.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „vroiam să-l întreb pe dl. secretar dacă ne poate spune 

care au fost sumele anterioare contractului?” 
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „toate la 63 lei 

prin licitație. Cele mai multe s-au adjudecat la 63 lei.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „probabil că sunt 2 -3 solicitări de acest 

gen.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le consilier Bîrsan mai susțineți 

amendamentul?” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „ da, îl susțin. El vorba de preț și de termen, 

durată.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „puteți să ne spuneți de la serviciul 

agricol, ce solicitări ați avut anul acesta pentru concesionarea aceasta?” 

 

D-na Silvica Manole „doar o singură solicitare.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „cred că un preț mare ar fi prohibitiv 

pentru cei care doresc să închirieze pentru creșterea animalelor, pentru că pășunea asta 

nu poate fi concesionată decât cu acest subiect și atunci eu spun că dacă vom avea preț 

de pornire la licitație foarte mare, nu avem cum să încurajăm să vină să se înscrie câți 

mai mulți la licitație. Dă Doamne să fie mai mulți să ajungem la suma pe care o 

propuneți d-le consilier Bîrsan și atunci nu va fi nici o problemă, dar dacă cerem 200 

lei și nu se mai prezintă nimeni.... eu spun că ar fi cazul să începem să încurajăm si pe 

micii producători nu numai pe supermarketurile mari.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „aș vrea să punctez că a mai fost o situație acum mai 

mulți ani în urmă când tot așa zel să mărim prețul, vreau să vă spun că nu s-a înscris 

nimeni și ce-a care a pierdut a fost tot Primăria. La 2,93 ha nu cred că este mare 

afacere.” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „este vorba de 197 lei/ 2,90 ha/ an. Vi se pare o 

sumă extraodinar de mare să descurajeze creșterea animalelor? Este o sumă ridicolă 63 

lei/ha/an, un hectar are 10.000 mp.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „aseară la comisii am discutat d-le consilier că el are 

niște obligații pentru terenul respctiv, care îl închiriază, de a-l semăna, de a-l întreține. 

Persoana respectivă este din Mîndrești  și este păcat, dar nu cred că va veni altcineva, 

pentru că nu mai crește nimeni animale.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bîrsan cu 

prețul de 200 lei/ha/an și nu se aprobă cu 9 voturi „pentru” ale d-nelor și domnilor 

consilieri Costel Bîrsan, Alin Claudiu Dobre, Laura Ciocoeaș, Dan Buzoi, Ionuț 

Filimon, Irina Anca Maria Panaite, Neculai Tănase, Alina Ramona Drumea și Ana-

Maria Dimitriu și 12 voturi „abținere”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bîrsan referitor la durata 

contractului să fie 5 ani în loc de 7 ani și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere” a d-nelor și d-nilor consilieri  Alin Claudiu 

Dobre, Laura Ciocoeaș, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, Irina Anca Maria Panaite, Neculai 

Tănase, Alina Ramona Drumea și Ana-Maria Dimitriu. 

 

 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 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 și modificată și a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de priorități. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

  

D-na consilier Cătălina Lupu „nu particip la vot.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 170 

 

Dl. Marius Manoliu „a apărut în presa de ieri faptul că o să primesc o locuință 

ANL. Vrau să spun că voi refuza această locuință. Din anul 2006-2007 am depus dosar 

pentru locuință ANL, sunt 10 ani de atunci și între timp mi-am găsit o altă locuință.” 

 

Dl. consilie Bogdan Emilian Matișan „haideți să lămurim lucrurile acestea. 

Orice cetățean al municipiului Focșani se poate înscrie pe lista aceasta de priorități, 

poate ajunge pe această listă, dar evident că de-a lungul timpului situația lui locativă se 

poate schimba. Dacă la momentul repartiției tânărul respectiv sau familia respectivă nu 

mai îndeplinește condițiile de a primi acel apartament, evident că nu-l va lua. 

Întotdeauna se speculează anumite nume, eu am trecut prin asta și sunt sătul, anumite 

nume de pe aceste liste de priorități. Nu mai există o miză așa de mare, aceste ANL-

uri, drept dovadă că astăzi am avut repartiție pentru 53 de spații locative. Cred că nu s-

a mai întâmplat lucrul acesta de când au fost date primele repartiții ANL, ceea ce 

înseamnă că tinerii au început să se retragă în zona privată și să lase loc celorlalți mai 

tineri decât ei, evident pentru a locui acolo.” 

 

 

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, 

solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea  

nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 171 
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Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiţiei pentru familia Tudor Cosmin din imobilul situat în 

Focşani, str. Democrației nr. 18, bl. 18, ap. 15 în imobilul situat în Focşani, str. 

Bradului nr. 6, bl. 6, ap. 04 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 

republicată  și modificată și Legea  nr.152/1998 republicată. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 172 

 

 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din 

fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, 

republicată  și modificată. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 173 

 

 

Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiţiei pentru familia Mutei Corina din imobilul situat în Focşani, 

str. Revolutiei nr.17, ap. 19 în imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap. 

16 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată  și modificată. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 174 

 

 

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din 

fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, 

republicată  și modificată. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 175 
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Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 9066/08.02.2017 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în 

intravilan a suprafeței de 2196 mp pentru construire bază sportivă și schimbare 

destinație din bazin acoperit în piscină” – generat de imobilul amplasat în 

extravilanul municipiului Focșani, zona Laminorului, T 88, P 449, nr. cad. 61072. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 176 

 

 

Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72199/03.11.2016 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în 

intravilan și lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări 

complementare” Focșani, extravilan, T 15, T 16, P 43, P 44, la DJ204E. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „am avut discuții ieri la comisia de 

urbanism vis-a-vis de  acest proiect. Am constatat împreună stimați colegi că de fiecare 

dată când avem PUZ, dar de fiecare dată trebuie să ne aducem aminte că în cadrul 

acestor proiecte legate de PUZ-uri care lotizează parcele pentru construcții de locuințe 

se uită de fiecare dată și este o atenționare pentru aparatul tehnic, mai ales celor de la 

urbanism, nu trebuie să ne aducem aminte noi de fiecare dată că am hotărât noi 

Consilul Local niște condiții vis-a-vis de aceste PUZ-uri. Știm foarte bine că am avut 

probleme cu PUZ-urile în anii anteriori, am luat o hotărâre în mandatul trecut pe care 

am respectat-o până acum și nu vreau la anumite proiecte să fim acuzați că la unii ați 

avut altă unitate de măsură, de aceea rugămintea mea ar fi ca atunci când se redactează 

toate aceste proiecte de hotărâre din acestea să nu lipsească 3 articole, la care o să fac 

amendament acum pentru a fi adăugate în proiectul de hotărâre și anume: Art. 3 – 

Autorizațiile de construire pentru locuințe se vor elibera numai după efectuarea 

dezmembrării topografice și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafețelor de teren ce se 

alocă pentru corecția sau rasarea străzilor propuse, concomitent cu obținerea 

autorizației de construire pentru realizarea lucrărilor propuse, concomitent cu oținerea 

autorizației de construire pentru realizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară 

conform art. 13 alin. (1) și (2), art. 27 alin. (2) lit a) și b) și alin. (3), art. 28 alin. (1) și 

(2) din HGR 525/1996, respectiv capitolul II, alin. (5.3) din R.L.U. aferent PUG-ului 

municipiului Focșani. Art. 4 – După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în 

evidențele cadastrale, Primarul Municipiului Focșani va solicita Oficiului de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară Vrancea înscrierea în cartea funciară a interdicției prevăzute la 

art. 3 din prezenta hotarâre. Art. 5 – Beneficiarul prezentului PUZ se obligă să 

informeze pe eventualii cumpărători ai parcelelor individuale din prezenta lotizare, în 

mod autentic, asupra respectării prevederilor cuprinse în art. 4 din prezenta hotărâre. O 
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rugăminte o să am d-le Primar, să verificăm dacă la celelalte PUZ-uri s-au făcut 

modificările respective la OCPI. De asemenea am înțeles, colegii mei au fost pe teren 

luni și au vizionat suprafața respectivă și am înțeles că există acea problemă cu drumul 

din parte de Nord așa cum este prezentată în planșă, nu era suficient de mult spațiu. 

Am înțeles că investitorul a venit și și-a manifestat disponibilitatea de a ceda o parte 

din teren pentru a se face drum, bineînțeles evident tot pe cheltuiala dânsului, drept 

pentru care Anexa nr.3 va fi înlocuită cu cea pe care a prezentat-o astăzi. Modificarea 

constă în faptul că pentru ca drumul situat pe raza municipiului Focșanisă aibă lățimea 

corespunzătoare. Beneficiarul PUZ a hotărât să se retragă cu o suprafață de 166 mp 

identificată în planșă urmând ca această suprafață să fie cedată de proprietar 

municipalității. Este vorba de str. Căpșunelor.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul d-lui consilier si se 

aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Se supune la votproiectul de hotărâre în integralitatea lui şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 177 

 

 

Se prezintă punctul 1 din completarea ordinii de zi:  proiect de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de 

Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 178 

 

 

Se prezintă punctul 2 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea modificării Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 

2017.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Bogan Emilian Matișan „după cum știți ieri am primit la comsia 

de buget adresa de a Colegiul Tehnic Ion Mincu care a primit din sponsorizări 6,20 mii 

lei pe care vor să și-i pună în buget. Știți foarte bine că nu-i putem introduce în bugetul 

lor, dacă nu și i-au încasat, drept pentru care au făcut dovada că i-au încasat, așa că 

vom suplimenta bugetul activităților finanțae integral din venituri proprii al Colegiului 

Tehnic Ion Mincu cu suma de 6,20 mii lei reprezentând venituri  din donații și 

sponsorizări ce vor fi utilizate la articolul bugetar Materiale  și prestări servicii cu 

caracter funcțional.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul d-lui consilier și se 

aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 179 
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Se prezintă punctul 3 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui teren în suprafață de 

2137,70 mp., situat în intravilanul municipiului Focșani, T. 71, P.C.4255, nr. 

cadastral provizoriu 1900/N.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „aș vrea niște clarificări vis-a-vis de acest pământ, 

teren și care este scopul și rolul?” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „pot să vă spun că acel teren este situat 

foarte strategic. O dată se învecinează cu Stadionul Tineretului pe de o parte, iar pe de 

altă parte se află la intersecția str. Cuza Vodă cu str. Mărășești după cum bine știți sau 

dacă nu știți, vă informez că deja s-a inițiat procedura de expropriere și pentru 

suprafața de teren pe care dorim să construim  o arteră de legătură între această 

intersecție str. Cuza Vodă și str. Mărășești cu E85, mai exact cu sensul giratoriu de la 

Carrefour, drept pentru care sigur acolo vom avea proiectat un sens giratoriu și vom 

avea nevoie de teren. Am profitat de faptul că acest teren este scos la o licitație prin 

publicație de vânzare imobiliară de către un executor judecătoresc și am constatat că 

este oportun să luăm acest teren pe de o parte pentru a avea posibilitatea să construim 

acel sens giratoriu, iar pe de altă parte să construim acolo o parcare să deservească atât 

celor care vor veni la stadion, dar știți foarte bine că în perioada de august, lunile 

august, iulie, când foarte mulți din cetățenii municipiului Focșani care lucrează în 

străinătate vin în țară și au nevoie de diverse servicii de la Serviciul Public Local de 

Evidența Persoanelor și de Înamtriculări și acolo zona se aglomerează și nu avem 

suficiente spații de parcare. Am considerat că este oportun, mai ales că este scos la 

licitație de către un executor judecătoresc în baza unei publicații de vânzare imobiliară. 

Asta a fost motivația. Dacă sunteți de acord, de bine, dacă nu vom fi nevoiți în 

momentul în care proiectăm acel sens giratoriu să găsim alte soluții tehnice.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 180 

 

 

Se prezintă punctul 4 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea deplasării în perioada 30 aprilie – 2 mai 2017 a Ansamblului 

Folcloric „Țara Vrancei” în orașul Majdanpek, Republica Serbia, pentru a 

participa la Festivalul „Jorgovan fest”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 181 

 

 



 43 

Se prezintă punctul 5 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea deplasării în ziua de 20 mai 2017, a Ansamblului Folcloric 

„Tara Vrancei” ȋn oraşul Ungheni – Republica Moldova, pentru a susţine un 

spectacol artistic.  
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 182 

 

 

Se prezintă punctul 6 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul Hotărârii Consiliului 

local nr. 71/2017 privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de 32,00 mp situat în Focșani, str. Câmpului nr. 22, județul Vrancea, T 

150, P%7737 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

doamna Necula Sorica.  
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 183 

 

Se prezintă punctul 7 din completarea ordinii de zi:. proiect de hotărâre 

privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate 

de co-organizator al Olimpiadei Gimnaziilor – etapa națională fotbal primar, 

care se va desfășura în perioada 18-21 mai 2017  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 184 

 

  

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

deplasării, în perioada 16 - 18 iunie 2017, a unei delegații reprezentative a 

municipiului Focșani,  ȋn municipiul Alytus,  Lituania, în vederea participării la 

Zilele Orașului Alytus.  

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- Dl. Mersoiu Ionuț   21   -   - 

- Dl. Ungureanu Daniel     2   18 

- Dl. Dobre Claudiu Alin  20     1        - 
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Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „trebuie precizat faptul că dl. consilier 

Daniel Ungureanu s-a retras din cursă în timpul votului, de aceea a primit voturi mai 

puține.” 

 

  Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre, împreună cu 

amendamentul d-lui consilier Iorga şi se adoptă cu 21 voturi  „pentru”, devenind 

hotărârea nr. 185 

 

 

Se reia și punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 

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

parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani. 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase „eu vreau să reiterez faptul că și am spus de mai 

multe ori , vă rog frumos nu mai aduceți la vot proiecte pe ultima sută de metri pentru 

că noi, toți cei ce votăm, trebuie să votăm în cunoștință de cauză. Așa când vii și nici 

măcar dumneavaostră inițiatorii proiectului nu știți foarte bine proiectul, este o 

chestiune care nu este în regulă. Noi nu vrem să blocăm Focșaniul, noi vrem ca 

lucrurile să fie bine, să fie în regulă, dar nu așa oricum.” 

 

 Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan 

Matișan și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

 Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „înainte de a supune la vot proiectul la 

art. 8 trebuie să desemnăm o persoană, să împuternicim persoana care să semneze 

contractul de delegare de gestiune. Îl propun pe dl. viceprimar Ionuț Mersoiu.” 

  

 Se supune la vot propunerea d-lui consilier Matișan și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 186 

 

 

 Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă a înaintat consilierilor locali raportul 

întocmit urmare a deplasării în Japonia, Coreea de Sud și China. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Mihai Nedelcu: solicită înscrieri la cuvânt. Se înscrie 

dl. consilier Dan Buzoi, dl. consiler Costel Bîrsan și d-na consilier Ana-Maria 

Dimitriu. 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „vreau să anunț în mod oficial că în urma alegerilor 

libere și democratice de la noi din PNL, noul președinte fiind dl. Tănase, dânsul va fi 

din momentul de față lider de grup.” 
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Dl. consilier Costel Bîrsan „am să vă spun trei chestiuni scurte. Una dintre ele 

este următoarea: noi la discuții, la fiecare ședință în urma acestor discuții, ridicăm 

anumite probleme, dar nu ni se spune niciodată dacă aceste probleme s-au rezolvat sau 

nu. Aș dori să avem un feed-back, să ni se spună la problema ridicată, în următoarea 

ședință dacă s-a rezolvat sau nu ceva, sau dacă această problemă a fost corect ridicată. 

Al doilea punct, ne-am confruntat la Cimitirul Sudic în zilele acestea cu multă 

ninsoare, ploaie și frig, poarta de acces pentru autovehicule era închisă și întâmplarea a 

făcut că eram și eu pe acolo, dar eram printre cei vii, am fost abordat de diferite 

persoane în vârstă, chiar am fost apostrofat, știau probabil că sunt consilier, și au spus 

domnule vă place cum  noi mergem, bătrânii ne ținem unii de alții pe acest vifor, pe 

acest vânt circa 300 m până la celălalt capăt al cimitirului unde avem morminte și nu ni 

se dă voie să mergem cu mașina? Este un lucru pe care l-am mai ridicat odată, de aceea 

la punctul 1 am solicitat un feed-back ceea ce noi spunem aici și ridicăm probleme să 

ni se spună dacă s-a rezolvat, sau nu, sau dacă nu este cazul de rezolvat. A treia 

chestiune, iarăși este o problemă pe care am mai ridicată, intrarea din bulevard în 

curtea Primăriei. Eu personal am afost oprit de 2 ori de acel bodygurd și mi s-a interzis 

să intru pe acolo. Dacă nu există înțelegere ca și noi să putem intra pe acolo în zilele 

când avem ședințe, eu propun ca, curtea Primăriei să fie delimitată prin niște popi 

înfipți în astfalt sau în pavaj să poată fi circulată de către pietoni și să fie oprite 

mașinile, nici de la Primărie să nu intre în curtea Consiliului Județean și nici din curtea 

Consiliului Județean la Primărie. Am întrebat și eu personalul care mai este pe aici prin 

față, se pare că Primăria are câteva locuri de parcare, restul este al Consiliului 

Județean, ori nu cred că există echitabilitate în această privință. Eu sunt chiar foarte 

revoltat de povestea aceasta și vă rog d-le Primar să luați o măsură ori așa, ori așa, ori 

nu ne mai primiți deloc în curte pe noi consilierii, ori ne puneți și nouă la dispoziție 

acea intrare.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am de ridicat două probleme, una dintre 

ele ar fi referitoare la interpelarea pe care am avut-o în ședința ordinară din 

28.03.20017 prin care am cerut, nu știu a câta oară, lămuriri cu privire la sesizarea 

depusă anul trecut în octombrie de către mine la Primăria Focșani. Nici până acum la 

interpelarea din ședința trecută trebuia sa mi se dea un răspuns cel târziu astăzi, în 

următoarea ședință de Consiliu Local, lucru care nu s-a întâmplat și mă gândesc că 

dumneavoastră administrând Primăria ar trebui să știți în ce manieră decurg lucrurile în 

aparatul pe care îl conduceți. A doua problemă, tot în data de 28.03.2017 am aprobat 

un proiect de hotărâre în Consiliul Local care privea acordarea diplomelor de  

longevitate și a unui premiu anual în valoare de 500 lei persoanelor în vârstă de 90 ani 

cu domiciliul Focșani și flori în valoare maximă de 50 lei. Proiectul acesta de hotărâre 

a fost suplimentat  pe ordinea de zi, l-am primit undeva la ora 15.47 pe mail, evident 

am fost de acord, proiectul a trecut, numai că pe pagina de facebook a Primăriei au fost 

urcate la ora 15.06 minute, fotografii care s-au făcut la acești domni în vârstă de 90 de 

ani, care au primit aceste premii. Și atunci vin cu întrebarea spunându-mi vă rog dacă 

un proiect de hotărâre dacă urmează să fie trecut prin Consiliul Local și aprobat, 

premiile se dau anterior acestei ședințe? Întradevăr premiile au fost înmânate de dl. 

viceprimar Iorga delegat la acest eveniment de dumneavoastră d-le Primar și aș vrea 

să-mi răspundeți la lucrul acesta, de ce s-a întâmplat așa? Și mai mult decât atât la 



 46 

aceste evenimente din câte știu ar putea participa și alți colegi din Consiliul Local 

pentru că aceste proiecte de hotărâre trec prin Consiliul Local.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „stimați colegi noi am aprobat o 

modificare de fapt a unei Hotărâri a Consiliului Local care prevedea acordarea în 

premii de bani persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de 90 de ani și o altă 

Hotărâre a Consiliului Local care acorda premii tot în bani cuplurilor  care împlineau 

50 de ani de la căsătorie. Prin urmare noi nu am făcut decât să venim cu o completare 

la aceste hotărâri nu am modificat suma,  nu am modificat vârsta, nici persoanelor care 

împlinesc vârsta onorabilă de 90 de ani, nici cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la 

căsătorie, ci am completat acele două hotărâri mai vechi cu acordarea doamnelor sau 

cuplurilor a unui bughet de flori și  anumite dulciuri cuplurilor. Asta pentru că mi-am 

dat seama că de-a lungul timpului era fără un  pic de culoare faptul că te duceai 

„împingeai” o diplomă și îi dădeai un plic, fără să stai cu oamenii aceștia care au trecut 

prin viață, prin greutăți, ca părinții, ca părinții noștri, să nu le oferi o floare doamnelor 

și să stai împreună cu ei să servești o prăjiturică și un pahar de suc. Deci noi am 

aprobat o mică sumă de bani, dacă nu mă înșel 70 de lei, bani cu care noi putem 

achiziționa un buchet de flori și câteva prăjiturele. Deci nu am schimbat suma inițială. 

Sper că și colega noastră  a înțeles despre ce este vorba. Vroiam să vă mai spun că în 

legătură cu accesul mașinilor particulare în cimitirele din municipiul Focșani, că este 

Sudic, că este Nordic, eu personal sunt în dezacord. Imaginati-vă ce ar însemna de 

mâine ca noi să aprobăm intrarea cu mașinile private într-un cimitir, ar fi un haos, n-ar 

mai intra, n-ar mai ieși nimeni de acolo. Dacă vă gândiți la o propunere pentru 

schimbarea acestei hotărâri eu voi fi împotrivă. Aș vrea să-l felicit pe dl. consilier 

Tănase pentru funcția nouă pe care, nu știu dacă și-a dorit-o, el nu și-a dorit-o, el a fost 

ales, dacă nu ați înțeles de la început, au fost alegeri, îl felicit și sper să avem o 

colaborare foarte bună în următorii ani.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „permiteți-mi să fac o precizare și să-l 

contrazic pe dl. viceprimar Iorga pe facebook-ul Primăriei municipiului Focșani, într-

adevăr este ”hashtag” premii pentru longevitate, în descriere scrie chiar că s-au oferit 

acele premii în valoare de 500 lei, nu este vorba de flori și bomboane, despre ce a spus 

dl. consilier Iorga. Aș prefera, nimeni nu s-a opus proiectului, ci doar revin cu 

specificația, a nu se mai întâmpla aceste lucruri.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „în primul rând rog secretariatul 

Consiliului Local, d-na Pascaru și dl. Ionașcu să consemneze de fiecare dată toate 

aceste interpelări ale doamnelor și domnilor consilieri și să răspundă în termen, este o 

hotărâre în acest sens și ar trebui să vă notați de fiecare dată toate aceste interpelări, le 

aduceți la cunoștință aparatului de specialitate, obțineți răspunsurile și le dați, dacă este 

cazul sub semnătura mea, pe de o parte. Pe de altă parte ceea ce discutați cu mașinile 

din cimitir. Într-adevăr este o mare problemă, nu știu dacă este normal indiferent de ce 

perioadă a anului se dorește intrarea în cimitir, o să discutăm, am discutat cu dl. 

director de la Direcția de Dezvoltare, imaginați-vă ce haos ar fi creat în ziua de joi mai 

ales ați văzut foarte clar ce evenimente neplăcute s-au petrecut în cimitirul Nordic când 

niște cetățeni de o anumită etnie s-au apucat să facă grătare și aveti toată convingerea 

că la următoarea ședință vom face un proiect  de hotărâre, de fapt va trebui să-l 
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supunem dezbaterii publice dacă nu mă înșel acest proiect, prin care vom interzice cu 

desăvârșire mai multe acte și fapte care până acum s-au întâmplat în cimitirele din 

municipiul Focșani, este vorba despre grătare, despe muzică, despre accesul cu mașina, 

decât în momentul înmormântării, când se merge cu mașina mortuară până la capela 

din cimitirul respectiv. Nu este posibil, indiferent cât de învârstă sunt, dacă sunt cazuri 

excepționale, nu știu ce se poate face. Ar trebui să punem o taxă foarte mare și dacă 

vrea cineva să intre cu mașina plătește, o taxă de 500 lei și nu știu dacă le va conveni 

să plătească 500 lei pentru a ajunge să meargă 300 m. Eu vă spun că la țară la bunicii 

mei când merg, indiferent că este vară, că este iarnă, că plouă, că nu plouă, când vreau 

eu să mă duc, merg și eu destul de mult pe jos, nu este nici un fel de problemă și toți 

bătrânii de acolo chiar merg săracii. Numai la noi în oraș suntem mai cu moț. Ca să nu 

vă mai spun vis-a-vis de acel raport care vi l-am pus eu în mapă astăzi referitor la 

deplasarea mea, că am văzut niște lucruri foarte interesante în acele țări asiatice și 

chiar sunt lucruri de învățat, inclusiv faptul că un anumit spectacol, care era un 

spectacol, o manifestare de fapt dedicată Zilei Cireșului, Festivalul Sakura se numește 

le ei, se ținea pe un teren care era semiierbat, era mai mult nisip acolo. Apropo și de 

toate reclamațiile care le avem cu aleile din Grădina Publică. Sunt lucruri pe care ar 

trebui să le înțelegem fiecare și nu putem acum să mergem, că s-a ajuns acum să 

mergem cu mașina chiar și la Piață să luăm legătura de pătrunjel, ca la McDrive sau să 

mergem până la crucea unui răposat să mergem tot cu mașina. Mi se pare exagerată 

chestiunea aceasta. În ceea ce privește curtea Primăriei, este vorba despre faptul că în 

această locație s-a delimitat foarte clar fiecare areal care aparține celor 3 instituții, este 

vorba despre Consiliul Județean, Instituția Prefectului și Primăria municipiului 

Focșani. Noi avem un număr limitat de locuri și s-a convenit pentru a evita aglomerația 

și ambuscada, să se intre doar pe la barieră, din ce motiv, pentru a putea avea un 

control sigur a celor care intră. Aveți acces în parcare pentru că s-a stabilit o listă cu 

mașinile consilierilor locali, a consilierilor județeni, a anumitor lucrători din Primărie, 

Consiliul Județean și Instituția Prefectului care are dreptul să intre, din acest motiv 

sunt îndrumați toți pe la barieră. Că dacă ne trezim acum, o să inceapă toți cetățenii să 

facă pe aici scurtătură, dacă se vede că intră mai multe persoane o să întrebe de ce?” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „este corect ce spuneți dumneavoastră, dar regula 

asta cu intratul pe la barieră este valabilă și pentru personalul amintit mai devreme de 

la Consiliul Județean și de la Instituția Prefectului?” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „da.” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „păi și ei de ce intră prin bulevard?” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „nu intră pe acolo decât cei care au 

mașinile cunoscute și când sunt cu mașinile de instituție. Deci intră mașinile instituției 

Consiliului Județean, mașinile Instituției Prefectului  și mașinile instituției Primăriei. 

În rest toate celelalte mașini particupare și eu dacă vin, eu intru pe partea cealalată, 

rareori intru pe aici prin față.” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „o să vă aduc ceva fotografii cu prima ocazie.” 
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Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „haideți să stabilim o ordine și să o 

respectăm. În ceea ce privește premiile de longevitate, vi s-a explicat foarte clar, nu au 

fost premii atunci acordate cu acele suplimente aprobate prin hotărârea din ședința de 

data trecută. V-am mai dat un răspuns odată referitor la cărțile funciare. Este 

declanșată procedura de achiziție pentru acele servicii de întocmire  a cărților funciare. 

Dacă doriți și un răspuns expres în scris, vi-l prezentăm în scris, dar și data trecută țin 

minte că, v-am dat același răspuns.” 

 

D-na Cristina Costin „d-na consilier a fost la mine, am condus-o la achiziții, 

dar a fost contestat în instanță raportul de evaluare la ANL-uri, la cărțile funciare 

pentru ANL-uri au fost contestate de un ofertant și s-a cerut dosarul în instanță. 

Probabil fetele v-au explicat lucrul acesta și nu se poate și dacă nu se poate asta este.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar este în felul următor, după 

ședința din 28 martie, la nu știu câte zile am venit în Primărie să cer mai multe 

lămuriri, crezând că dumnealor s-au apucat probabil să îmi dea un răspuns oficial din 

partea aparatului Primăriei. Chiar la dumneavoastră, d-na Costin, am venit și mi-ați 

spus să fac cerere scrisă, lucru care din câte știu, prin Hotărârea care s-a aprobat în 

Consiliul Local interpelarea este automat cerere verbală. Dumnealor sunt aici prezenți 

mă gândesc că sunt atenți și la ședința de Consiliu, așa consider. Ulterior întradevăr d-

na Costin m-a dus la achiziții, la achiziții doamnele au fost foarte drăguțe și mi-au 

explicat, trimițându-ma mai departe la departamentul juridic. Doamna director de 

acolo mi-a spus că într-adevăr lucrează la acest lucru, dl. Secretar la Primăriei știe de 

acest lucru și până în ședința următoare voi avea într-adevăr răspunsul de specialitate. 

Asta era toată întrebarea, de ce la momentul acesta, încrezându-mă în spusele unui 

director de departament, aceasta era ideea.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „vedeți ce se întâmplă daca lipsesc eu trei 

săptămâni din Primărie?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu este vorba despe asta, dar consider că 

toți suntem aici pentru bunul mers al lucrurilor pentru că poate veni orice alt cetățean.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „o să ținem cont de acest aspect.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „nu vreau decât să sesizez un singur 

lucru, o să am rugămintea d-le Primar dacă se poate, tot astăzi am tot discutat de 

parcări și de investiții în zona parcărilor, am foarte multe solicitări din partea unor 

cetățeni, aici pe str. Simion Bărnuțiu, lângă fosta bibliotecă și bloc, este un teren viran 

unde se poate amenaja foarte usor o parcare așa cum sunt străzile. Între fosta bibilotecă 

și primul bloc de locuințe.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „str. Kogălniceanu.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „da, str. Kogălniceanu, îmi cer scuze. 

Solicitările vin din partea mai multor cetățeni, chiar și foști consilieri locali, care tot au 

vrut să facă parcarea aceea și nu s-a mai ocupat nimeni de ea.” 
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Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „o să analizăm și o să vedem.” 

 

D-na Cristina Costin „este lângă parcarea existentă? Dacă da, atunci este 

prinsă ca spațiu verde.” 

 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „atunci când s-a astfaltat str. Simion 

Bărnuțiu, Kogălniceanu, toată zona aceasta, parcarea aceea a fost evitată, că tot timpul, 

ba era restricție de nu știu ce, că era spațiu verde. Dar nu știu dacă mai este 

inventariată. 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „analizăm și vedem. Vreau să vă mai spun 

că deplasarea pe care am facut-o în cele trei state asiatice Japonia, China, Coreea de 

Sud, a fost o deplasare, din punctul meu de vedere foarte fructuoasă în sensul că am 

stabilit anumite relații de prietenie cu foarte mulți reprezentanți din acea zonă și 

urmează să avem o întâlnire, sper eu să o organizăm cât de curând cu oameni de 

afaceri pentru că am cunoscut în primul rând pe Președintele Camerei de Comerț 

Româno-Chineze care este foarte interesat, foarte multe firme din China, foarte mulți 

investitori din China și-au manifestat interesul să vină aici în România și să dacă 

investiții. Le-am povestit foarte multe despre orașul nostru, au fost încântați, au fost 

chiar interesați, sperăm noi să obținem și ceva avantaje din această colaborare. Pot să 

vă mai spun un lucru că trebuie să ne mândrim cu faptul că în Japonia, nu știu dacă 

știți, ambasadorul Uniunii Europene, care reprezintă delegația permanentă a  Uniunii 

Europene este un român, este dl. Budura Isticioaia Viorel, care a fost și ambasadorul 

României în China timp de 10 ani, un om extraordinar, are o echipă români, deci 

echipa de români reprezintă Uniunea Europeană la Tokyo ceea ce este un lucru 

extraordinar. Și excelența sa, d-na ambasador Tatiana Svetlana Iosiper, un om de o 

calitate deosebită, ne-au dus și am văzut foarte multe chestiuni, dar cel mai important, 

ce mi s-a părut mie este infrastructura și dacă reușim prin AXA 4.1 din Programul 

Operațional Regional să implementăm măcar o parte din ceea ce am văzut, ceea ce 

înseamnă monitorizarea traficului, nu numai monitorizarea, ci și modul cum au realizat 

ca în orașe foarte mari, metropole să aibă un trafic foarte fluent. În Tokyo și în Seul nu 

am stat niciodată de două ori la un semafor și am prins momente importante ale zilei, 

unde erau valori de trafic foarte ridicat. Ca să nu mai spun că în Beijing, acolo este o 

altă situație, sunt foarte mulți, este vorba de vreo 26 milioane de locuitori în Beijing se 

lucra la al șaptelea inel de centură. Construiesc într-un ritm fantastic, iar referitor tot la 

trafic între orele 16.00 și 18.00 toți cei care nu au autovehicule înmatriculate în Beijing 

sunt obligați să staționeze, pentru a da voie locuitorilor să se retragă către casă. Sunt 

niste reguli draconice, așa că dacă noi punem o interdicție să nu intre nimeni cu mașina 

în cimitir și aceia stau 2 ore pe dreapta obligatoriu.... Ca să nu mai spunem de modul 

cum au ei au gestionat situațiile de urgență mai ales în Japonia, am văzut cum ar trebui 

să arate un centru de comandă pentru situații de urgentă, având în vedere faptul că și 

noi avem o zonă seismică și oricând putem fi supuși unui seism care să ne creeze 

probleme. Am văzut acolo un rastel întreg și vă pot pune la dispoziție poze, un rastel 

întreg în care erau puse, aliniate uniformele voluntarilor pentru situații de urgență, de 

la caschetă, echipament, cisme, lanterne, tot ce trebuie, măști ce oxigen, tuburi de 



 50 

oxigen, tot pus la linie, monitoare pe care e vedeau camerele de luat vedere din toate 

zonele orașului. Fiecare cetățean în Japonia are obligația ca la el acasă sau oriunde se 

află să aibă o cutie care nu era chiar ușoară, de vreo 5-6 kg și era foarte mică în care 

era concentrată mâncarea  pentru 3 zile, în caz de cataclism ei își iau cutiuța aceea în 

care au și o lanterna, au și apă de băut, au de toate ca să supraviețuiască 3 zile. Foarte 

multe lucruri interesante, nu mai spun de modul cum făceau ei purificarea apei în Seul. 

În Seul purificarea apei  se face la un nivel de ce-a mai înaltă clasă cu o tehnologie de 

ultimă oră, tehnologie care la noi de 3 ani de zile abia se testează în laborator, iar ei o 

aveau pusă în practică. Apa la ei costă 53 dolari mc, ca să ajungă la robinetul 

cetățeanului, trecând prin acel sistem. Apa era furnizată doar pentru Seul, Seul care are 

18 milioane de locuitori și la 18 milioane de locuitori au angajați 300 de lucrători în 

sistemul acesta de distribuire a apei. Făceam o comparaței cu Primarul de la Buzău, că 

dumnealui are o problemă cu CUP-ul local. Spre deosebire de Buzău care are 6,5 lei 

mc apa în acest moment, noi stăm bine ca preturi, noi la 2,87 lei mc stăm bine. Dar 

făceam o comparație ca număr de angajați raportat la numărul de locuitori, deci aceia 

cu 300 reușeau să deservească 18 milioane de locuitori, iar nu știu cât are CUP-ul, dar 

cred că are peste 300 de angajați, 450 care deservesc tot județul și județul nostru are 

350 mii de locuitori. Să nu vă mai spun că toate mijloacele de transport în comun în 

Seul sunt dotate cu camere de luat vederi în interior, iar orice cetățean care vrea să 

vadă cine este în acel autobuz, dacă eu ca părinte vreau să văd unde-mi este copilul, 

știu că merge cu autobuzul nr. 5, intru pe un site, îmi aleg camera de pe autobuzul  

numarul 5 și văd dacă este copilul meu acolo sau nu, în timp real. Ca să nu vă mai 

spun că am văzut o școală în China de 2.200 de elevi, dată cei drept în folosință în 

2010 care avea o sală de festivități de 650 de locuri, curte cu teren sintetic de fotbal, 

pistă de atletism cu tartan, vreo 30 de mese de tenis de ping-pong în curte, vreo 4-5 

terenuri de baschet, toate amenajate la standarde. Sală de sport la standarde 

accidentale, dar ce   m-a frapat cel mai mult, deci atenție, clasele I-VI, aveau laborator 

de informatică cu mini imprimante 3D și făceau proiectele la acele imprimante și apoi 

dacă ieșeau corecte și le plăceau le treceau pe imprimante mai mari. Au făcut o 

machetă a unui parc, cum văd ei un parc de distracții, cu animăluțe, cu copaci cu tot ce 

treabuie, deci la clasele I-VI. Ca să nu vă mai spun că aveau acele clase în care făceau 

așa zisele ore deschise care le facem noi, era ca intr-un studio de televiziune. Erau 

montate camere prin toate zonele, profesorul stătea sigur cu elevii, camerele focusau, 

era o altă încăpere alăturată despărțită cu un geam tip oglindă pe o parte, ca la poliție și 

stăteau ceilalți observatori, inspectori, nu stăteau în clasă să îi timoreze pe elevi, 

stăteau acolo separat plus că aveau posibilitatea să aleagă ce copil vroiau să vadă și 

toate camerele focusau ce face un anumit elev. Și totul se înregistra și era utilizat și în 

alte chestiuni. Tot în zona respectivă un cartier doar pentru artiști, 1.500 de artiști 

plastici care erau cantonați, aveau atelierele în zona respectivă și aveau puse la 

dispoziție o hală a unei foste fabrici  de mobilă unde ei își făceau galeriile de artă, 

expoziția cu toate lucrările. În Beijing se lucrează la un cartier în care vor muta toate 

instituțiile publice centrale și locale, într-un cartier de clădiri destinate strict pentru 

toate instituțiile, să scoată toate instituțiile din centrul Beijingului pentru a  

descongestiona traficul. Se lucra și era la nivel de roșu, mai aveau încă etaje de 

construit și ne povesteau că ei în luna iulie  vor să se mute acolo. În luna iulie vor să se 

mute acolo și i-am întrebat care iulie, în ce an? Domnule anul acesta. Ne invitați la 

inaugurare? Pentru că noi nu credem. Și atunci ne-au spus că da. Și în spatele acelui 
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cartier era un cartier de blocuri în care se vor muta toți funcționarii din acele instituții. 

Deci se lucrează într-un ritm draconic, 24 din 24, așa că.... ca să nu mai spun de 

curățenie, să nu mai spun de amenzi. Amenzi pentru câini dacă nu ai ustensilele de 

curățat după câine, amenda în Tokyo este echivalentul a  4.000 euro. D-le consilier 

Iorga lucrăm în continuare la acel proiect și introducem amenda aceasta.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar ați fost  în Asia v-ați întors, ați intrat 

pe străzile Focșaniului, ce părere aveti, când se începe și la noi să se facă ceva?” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „se lucrează la licitație.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „in afară de Unirea Principatelor nu se mai face 

nimic.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „se lucrează la licitație în acest moment 

pentru că știți foarte bine când s-a aprobat bugetul, se lucrează la licitație pentru 

reparații. Este greu, este foarte greu.”  

 

 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Mihai Nedelcu:  constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        S E C R E T A R U L 

           Mihai Nedelcu                                 MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                   Eduard-Marian Corhană 
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