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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 20 decembrie 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 20.12.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

4051 / 14.12.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 de consilieri 

locali, ce alcătuiesc Consiliul Local municipal Focșani, absentând în mod justificat    

d-na consilier Maria Panaite Irina Anca. 

 

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 28.11.2017. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”.   

 

    La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

 d-na Carmen Ghiuță – șef serviciu juridic contencios; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef serviciu administraţie publică locală; 

 d-na Rodica Constantinescu – administraţie publică locală; 

 d-na Magdalena Dumitrescu – serviciul administrarea domeniului public 

și privat, publicitate; 

 d-nul Adrian Imireanu – serviciul proiecte; 

 d-nul Bogdan Bratu – director executiv Direcția managementul 

proiectelor și investițiilor; 

 d-na Silvica Manole – birou agricultură; 

 d-na Cristina Pădineanu – serviciu resurse umane, managementul calității; 

 d-nul Meluș Nazâru – șef serviciu taxe și impozite; 

 d-na Andreea Cherciu – serviciul urbanism; 

 d-nul Dan Grigoraș – director executiv Direcția relații interne și 

internaționale; 
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 d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar; 

 d-na Marilena Șerbănuț – consilier, Cabinet Primar; 

 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; 

 d-nul Dorian Alecsandrescu – director Politia Locală Focșani; 

 d-nul Giani Milea – director Parking Focșani SA; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Public Creșe; 

 d-nul Manole Merchea- director SC ENET SA Focșani; 

 d-nul Mihail Ciobotaru – director Direcția de Asistență Socială și 

Medicină Școlară; 

 d-nul Ciubotaru Viorel – director CSM 2007 Focșani; 

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

 d-nul Adrian Vulpoiu – director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani; 

 d-nul Ion Ștefan – deputat PNL. 

 

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?” 

 

   Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „buna seara, 

propun pe ordinea de zi în completare și anume: proiect de hotărâre privind conferirea 

titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani maestrului coregraf Viorel 

Vatamaniuc; proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local nr. 341/2010 privind realizarea pe termen mediu a unei politici 

tarifare referitoare la prețul de referință al energiei termice pentru populație necesară 

implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de 

mediu și creșterea eficienței energetice” finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul 

Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, cu 

modificările ulterioare; proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului consilierului local din cadrul Consiliului local 

al municipiului Focșani, județul Vrancea, Maria-Panaite Irina-Anca și validarea 

consilierului supleant, Gheoca Cornel; proiect de hotărâre privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul 

Focșani, pentru anul  școlar 2018-2019; proiect de hotărâre privind acordarea premiilor 

de excelență pentru salariații  Aparatului Permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social 

al SC Transport Public SA Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor 

pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani. Acestea sunt proiectele 

propuse pentru suplimentarea ordinii de zi.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „v-aș ruga ca ordinea de zi să fie modificată în 

sensul ordinii proiectelor. Adică, aș vrea ca proiectul cu dl. Vatamaniuc, proiectul de 

încetarea mandatului, apoi proiectul ce l-am făcut noi acum, cu modificarea HCL și 

apoi proiectul cu ENET-ul, dacă se poate? Dar înainte de acest lucru, înainte de a 

începe ședința eu aș vrea să vă aduc a cunoștință tuturor faptul că un angajat din 

subordinea Consiliului Local și mă refer la Parking Focșani SA și-a permis să facă 

politică cu noi consilierii și a distribuit un bilet în care spune următorul lucru:„Stimați 

cetățeni cu respect vă informăm că proiectele de hotărâre propuse spre aprobare de 

Primarul municipiului Focșani cu privire la preluarea în administrare de către SC 

Parking SA a locurilor de parcare din străzile ..., nu au fost votate în ședințele de 

Consiliu Local din 31.08.2017, de către consilierii PNL și nici de către consilierul 

local Bârsan Costel, motiv pentru care Parking este în imposibilitatea de a vă soluționa 

favorabil cererile.” D-le Primar de când își permite un angajat din subordinea 

Consiliului Local să distribuie astfel de bilete? Eu vă spun că pe lângă faptul că a făcut 

o ilegalitate, eu vă spun că noi, cel puțin noi grupul de consilieri PNL, nu vom mai 

vota nici un proiect în ceea ce privește Parking SA, până acest domn nu va fi demis din 

această societate a Consiliului Local. Nu știu cine este, nu ne-a fost prezentat, am aflat 

între timp, dar nu-l cunosc, chiar aș vrea să-l văd și eu cine este, este cumva aici în 

sală?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier ...” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar, mă scuzați intervin, dar mai am ceva 

de spus și vă las apoi pe dumneavoastră. Până acest domn nu va mai fi în Parking SA, 

cu asemenea atitudini noi nu vom mai vota, vă spunem ca să știți, nu vom mai vota 

nici un proiect legat de Parking SA. Ce face acest Parking SA? Nu vreau să intru acum 

în amănunt.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier 

haideți să lămurim problema pentru că o cunosc, nimic nu este întâmplător pe lumea 

aceasta. Vă spun la modul foarte clar SC Parking SA nu este subordonata Consiliului 

Local. Este societate comercială cu capital Consiliul Local, este diferență, nu este 

subordonata nimănui. Este cu capital social, citiți Legea 31 privind societățile 

comerciale.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar vreți vă vă citesc antetul? Consiliul 

Local al municipiului Focșani, Parking SA și așa mai departe. Asta nici nu contează d-

le Primar un angajat trebuie să facă administrație, nu politică.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier nu 

a făcut nici o politică, a răspuns cererilor cetățenilor care doreau să închirieze 

cetățenilor care locuiesc pe străzile amintite în acea adresă. Nu este un bilet, este o 

adresă răspuns la solicitările cetățenilor care locuiesc în zonele unde au fost 

inventariate locuri de parcare, locuri de parcare existente și care nu au putut fi date în 

administrarea SC Parking SA pentru că în nenumărate ședințe s-a introdus pe ordinea 

de zi acest proiect de dare în administrare a acelor locuri de parcare. Proiecte care au 

avut nevoie de votul a 2/3 din consilierii locali, proiecte care nu au trecut, iar cetățenii 
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respectivi sunt foarte revoltați și așteptau un răspuns în acest sens. Acesta a fost 

răspunsul pe care l-au transmis către toți cetățenii din zona respectivă pentru că sunt 

foarte multe cereri în acest sens.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „cum ați spus și dumneavoastră d-le 

Primar, aceasta este o adresă, ați recunoscut că este o adresă a SC Parking SA. O 

adresă dintr-o instituție iese cu un număr de înregistrare, aceasta este o fițuică practic, 

nu are număr de înregistrare. Cum își permite o instituție să lipească așa ceva pe ușile 

blocurilor dacă nu are număr de înregistrare, este practic o fițuică și-o asumă 

directorul, chiar și anunțul are un număr de înregistrare.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „mă raliez colegilor mei, acest individ și-a permis 

așa ceva să facă politică, printre altele mai și minte. În acest afiș este minciună 

gogonată, ca să nu spun dezinformare, nu au votat, ba au votat, dar votul are trei 

componente, votez pentru, împotrivă sau de abținere, abținerea nu înseamnă că nu am 

votat. Eu mă raliez colegilor, nici eu voi vota absolut nici un proiect atât timp cât acest 

individ va mai face parte din structurile Primăriei și îmi rezerv dreptul să fac o 

plângere penală și cei ce mă cunosc știu că ceea ce spun așa voi face.” 

 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 31 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru 

perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței 

energetice – Etapa a II-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente 

acestuia; 

 

2.  proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; 

 

3. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției 

de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului – sediu administrativ compus din 

construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață 

totală de 1629,00 mp situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628, T 

81 P 4368, pe perioada existenței serviciului public; 
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5. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe 

perioada 01.01.2018 – 30.04.2018 către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a 

spațiului disponibil în suprafață de 57 mp situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării și punerii 

acestuia la dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din municipiul Focșani; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 

domeniul public al Statului Român și din administrarea Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Galați, în domeniul public al municipiului Focșani și în administrarea 

Consiliului local al municipiului Focșani; 

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.   

288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: „ Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul Focșani, județul 

Vrancea”, cu modificările ulterioare; 

 

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.   

155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic  pentru   

obiectivul  de investiții „Extindere  cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, cu 

modificările ulterioare; 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2017; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii estimată la 31 decembrie 2017, detaliată pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare; 

 

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

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215/31.07.2012 privind aprobarea 

modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energieie termice de către SC ENET SA Focșani; 

 

12.     proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 99/2017 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru unele 

produse livrate și servicii executate de către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani către terți; 

         

13. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1,00 mii lei din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2017 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani pentru organizarea  

activității-concurs „Balul brazilor de Crăciun; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea alocării, din bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei de 157,10 mii lei pentru premierea 

sportivilor, antrenorilor și personalului tehnic, care au obținut rezultate deosebite la 

întrecerile sportive pe anul 2017;  
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15. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 76,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române; 

 

16.     proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la 

nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2018; 

         

17.     proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină 

Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

         

18.     proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 501/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; 

         

19. proiect de hotărâre privind  încetarea contractului individual de muncă, urmare a 

acordului părților, domnului Ionașcu Florinel inspector de specialitate gradul II 

gradația 5 în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului 

Focșani, începând cu data de 28 decembrie 2017; 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 82452 din 06.11.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+3E și împrejmuire” – generat de 

imobilele amplasate în str. I. L. Caragiale nr. 5, nr. cad. 58442; 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului 

de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând 

domeniului public și privat al municipiului Focșani; 

 

22.     proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

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

aplicabile în anul fiscal 2018; 

         

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

suprafață de 193,00 mp, situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 18, T. 192, P. %10583, 

10578 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC Tipograful 

SRL; 

 

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

suprafață de 270,00 mp, situat în Focșani, str. Mărășești nr. 4A, T. 71, P. %4234 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC Roșca Conf Focșani; 
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25. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. 

Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani în 

locuință de serviciu; 

    

26. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Iong. Ion Basgan nr. 8, 

sc. 1, ap. 1, T 57, P 3513% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în 

favoarea doamnei Gheoca Mihaela ; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia   

Șerban Neculai din imobilul situat în Focșani, bdul. Gării nr. 10 în imobilul situat în 

Focşani, str. Muncitori nr. 1 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 

republicată  și modificată; 

 

28. 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; 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 3 

familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și 

Legea  nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată; 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a 

garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 6 înscris în CF 

54675-C1-U24 UAT Focşani către domnii Zaharia Titi și Zaharia Elisabeta;   

 

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

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

2018; 

     

 Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 

Se supune la vot ordinea de zi cu introducerea proiectelor de hotărâre şi se 

aprobă cu 20 voturi „pentru".  

 

 

Se prezintă punctul 1 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani 

maestrului coregraf Viorel Vatamaniuc. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 512 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „avem deosebita 

plăcere astăzi să avem în sală pe maestrul Viorel Vatamaniuc a cărui carieră pot spune 

că este încununată de foarte multe realizări, de foarte multe propuneri de promovare a 

tot ceea ce înseamnă tradiție și cultură din repertoriul ecografic din Bucovina și 

Moldova. S-a născut în anul 1932 în județul Suceava, comuna Mitocul Dragomirnei, a 

absolvit Liceul Ștefan cel Mare din Suceava, Școala Populară de Artă, secția de 

coregrafie din Suceava. Maestrul coregraf a fost refugiat din ținutul Bucovinei în 

perioada celei de-al doilea Război Mondial, unde a stat timp de 2 ani și jumătate în 

zona Panciu, Vrancea. Din 1995 și până în prezent este maestrul coregraf al 

Ansamblului Folcloric Țara Vrancei. A contribuit la tezaurizarea repertoriului 

coregrafic din Bucovina și Moldova, constituind o bază foarte solidă de informare în 

acest sens. Editează culegeri de jocuri populare modovenești cu descrieri complete 

privind originea acestora în cartea „De la Dorna până-n Vrancea”. La Focșani a 

realizat culegerea folclorică inedită de la Vrancea în Bucovina. Este o onoare pentru 

noi să-l avem astăzi alături pe maestrul Viorel Vatamaniuc pe care îl felicităm pentru 

toată activitatea. Dați-mi voie maestre să vă felicităm pentru tot ceea ce ați făcut pentru 

a promova și a menține tradițiile noastre populare care de fapt sunt adevărata origine a 

neamului românesc. Încă o dată felicitări pentru toată activitatea dumneavoastră și vă 

așteptăm și peste 10 ani să vă înmânăm un premiu de longevitate.” 

 

Dl. Viorel Vatamaniuc „d-nelor și d-nilor consilieri, d-le Primar sunt foarte 

fericit și mă simt onorat să primesc această diplomă și titlul de cetățean de onoare a 

municipiului Focșani. Mi-am început activitatea la Ansamblul Țara Vrancei din 

Focșani și primul meu gând a fost acela de a creea un postament solid secției de 

coregrafie și am avut în vedere în primul rând să asigur partea muzicală, partea tehnică 

și bineînțeles respectul față de muncă. Mă simt legat de Focșani și mă simt legat de 

Ansamblul Țara Vrancei prin cele 22 de suite de jocuri populare care mă reprezintă și 

care tot timpul sunt jucate, fie pe scenele din țară, fie în străinătate. Prin aceste suite de 

jocuri populare trăiesc alături de colectivul artistic Țara Vrancei. Prețuiesc folclorul și 

frumusețile acestui județ de care efectiv m-am legat. Spunea dl. Primar că am fost 

refugiat, într-adevăr pe timpul războiului la Panciu și sincer să fiu mă simt legat de 

Panciu, unde am și acum prieteni, chiar și rude. Vreau să vă spun că realizările pe care 

eu le-am avut la Focșani, cât am fost salariat, deși sunt și acum legat prin acele suite de 

jocuri, am avut un sprijin deosebit din partea d-nei Maria Murgoci, directorul 

Ansamblului și rămân legat în continuare de Ansamblul Țara Vrancei, rămân legat în 

continuare de orașul Focșani, de frumusețile județului Vrancea. Vă mulțumesc din 

suflet d-le Primar.” 

 

 

Se prezintă punctul 2 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

consilierului local din cadrul Consiliului local al municipiului Focșani, județul 

Vrancea, Maria-Panaite Irina-Anca și validarea consilierului supleant, Gheoca 

Corneliu. 
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Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „trebuie spus 

că acest proiect comportă două aspecte. La început încetarea mandatului doamnei, 

după care comisia de validare se retrage, studiem dosarul de la alegeri, comisia de 

validare redactează un proiect, după care revenim și supunem iar la vot validarea 

mandatului pentru următorul supleant. Din comisia de validare fac parte d-nii 

consilieri locali Radu Nițu, Mihai Nedelcu, Dan Buzoi, Marius Eusebiu Iorga și d-na 

consilier local Cătălina Lupu. Vă rog să ne retragem la biroul admistrație publică să 

vedem dosarul de la alegerile din 2016.” 

 

Revin în sală domnii consilieri și dl. secretar. 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „la proiectul de hotărâre mai sus 

menționat, art. 1, se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, a  

mandatului consilierului local din cadrul Consiliului local al municipiului Focșani, 

județul Vrancea Maria-Panaite Irina-Anca.” 

Se supune la vot si se aprobă cu 20 voturi „pentru” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „art. 2, se vacantează locul de 

consilier local care urmează să fie ocupat de supleantul desemnat al PNL Filiala 

Vrancea.” 

Se supune la vot si se aprobă cu 20 voturi „pentru” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „dați-mi voie să citesc procesul 

verbal din 20.12.2017. Comisia de validare aleasă în baza Hotărârii nr. 199/2016 a 

Consiliului Local al municipiului Focșani a examinat în conformitate cu prevederile 

art. 31, lit. ”3” și art. 33 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii d-lui consilier 

local Gheoca Corneliu-Dumitru. Prin adresa nr. 231/ 17.08.2017, nr. 288 / 29.09.2017 

PNL, Organizația Județeană Vrancea a confirmat apartenența politică a supleantului  

Gheoca Corneliu-Dumitru. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și 

că nu este cazul de incompatibilitate fapt pentru care a hotărât să propună validarea    

d-lui consilier local Gheoca Corneliu-Dumitru, drept pentru care s-a încheiat prezentul 

proces verbal astăzi. Îl invităm pe dl. consilier să depună jurământul.” 

 

Dl. consilier Gheoca Corneliu „jur să respect Constituția și legile țării și să fac 

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

locuitorilor municipiului Focșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „la art. 3 se validează drept consilier 

local supleantul Gheoca Corneliu, membru al PNL Vrancea.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui 

şi se adoptă cu 21 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 513 
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Se prezintă punctul 3 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 341/2010 

privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la prețul de 

referință al energiei termice pentru populație necesară implementării proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani 

pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și 

creșterea eficienței energetice” finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul 

Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, cu 

modificările ulterioare. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „pentru astăzi consilierii PNL au inițiat un proiect 

de modificare a HCL nr. 341/2010 pentru că, știm că urmează să aibă loc o serie de 

lucrări la nivelul infrastructurii ENET. De aceea noi ne dorim ca cetățenii municipiului 

Focșani să nu aibă de suferit în ceea ce privește prețul agentului termic și unul din 

punctele pe care noi le-am cerut prin această hotărâre... știm că astăzi prețul 

gigacaloriei este aproape 107 lei, noi am cerut ca acest preț să rămână timp de 10 ani 

același, chiar dacă există o fluctuație a prețului gigacaloriei, prețul va rămâne același 

prin subvențiile de la bugetul de stat sau local și astfel cetățenii municipiului Focșani 

să fie protejați de evoluția  acestor prețuri pentru că nu se știe ce va fi de acum încolo. 

De aceea am inițiat acest proiect de hotărâre, iar deasemenea am mai cerut ca 

deconectarea/debranșarea de la ENET să fie mult simplificată. Cetățenii care vor să se 

debranșeze, pentru că nu putem să avem noi monopol pe calitatea vieții pentru 

cetățenii din municipiul Focșani, am cerut ca debranșarea să aibă loc în urma unei 

înștiințări la societatea de termoficare ENET, în termen de 30 de zile înainte. Aici aș 

vrea să fac un amendament pentru a completa, dacă îmi permiteți, la art. 4 cetățenii 

conectați la sistemul termocentralizat de energie termică al ENET se vor putea 

debranșa în urma unei înștiințări către societatea de termoficare ENET cu 30 de zile 

înainte, fără a fi necesar un aviz. Pentru că ne dorim ca cetățenii să nu întâmpine 

probleme în a se putea debranșa, dacă este cazul, dacă doresc. Iar art. 3 spune că 

executarea hotărârii va fi asigurată conform legii de către dl. Primar. La art. 4 este 

vorba de acest amendament, la art. 4 după ce se termină textul să fie trecut, fără a fi 

necesar un aviz.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vroiam doar să 

fac o mențiune, s-a făcut precizarea că acel tarif facturat, trebuie menționat foarte clar, 

facturat către populație.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar vă rog să-mi permiteți să citesc, 

modificarea este în felul următor: prețul facturat și plătit de către abonații ENET din 

municipiul Focșani, persoane fizice nu va depăși 100 lei/gigacalorie cu TVA inclus 

timp de 10 ani, până la 31.12.2027. Noi am fost acuzați că suntem împotriva 

cetățenilor, uitați noi vrem ca cetățenii să aibă o calitate a vieții care să le permită să 

aibă o predictibilitate în ceea ce înseamnă energia termică în Focșani.” 
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier 

iertați-mă 100 lei sau 107 lei?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „107 lei am spus.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „ați spus 100 

lei” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „am spus 100 lei? Îmi cer scuze, atunci.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „trebuie spus că 

debranșările nu se pot putea face în perioada de iarnă, există o perioadă în care se pot 

face debranșări, este stabilit prin regulamentul ENET-ului. Cred că nu mai este cazul 

să facem și această mențiune în articol. Dacă s-a intrat în perioada de furnizare a 

agentului termic și până la incetare nu se pot debranșa.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „în ce perioadă se pot debranșa? 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „până pe 15 

septembrie.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „de când și până când se pot debranșa?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „15 mai – 15 

septembrie.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „ar mai fi o problemă ENET-ul va trebui 

să știe de debranșarea dumneavoastră pentru că el va veni și va constata sigilarea 

agentului termic.” 

 

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

se aprobă cu 21 voturi „pentru” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate și se adoptă cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 514 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „dacă tot suntem la acest proiect, totuși aș vrea ca 

dl. director Merchea să ne răspundă, fiindcă ultima oară, la ultima ședință, știu că l-am 

întrebat cât costă acea mentenanță pe cele două motoare? Dânsul poate a verificat și 

poate să ne dea un răspuns.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le consilier am trecut de acest 

proiect. 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „am lăsat să votăm amendamentul și apoi proiectul 

în integralitate și cu siguranță am vrut să-l întreb pe dl. Merchea nicidecum pe 

dumneavoastră.” 
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Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „sunteți de acord să dăm cuvântul    

d-lui director Merchea?” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte de ședință cunoaștem regulamentul 

acesta, prin dumneavoastră trebuie să vorbească, nu așa haideți să vorbim cu cine vrea 

în sală. D-le consilier trebuie să respectăm foarte bine regulamentul.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le consilier dumneavoastră trebuie să discutați 

prin dumnealui.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le director Merchea vă rog frumos 

să-l lămuriți pe dl. consilier Filimon.” 

 

Dl. director Manole Merchea „prețul la mentenanță este de 247,18 lei/ora de 

funcționare și în funcție de orele de funcționare se adună, cât se adună.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le director spuneți domnule cât este suma, cât 

plătiți pe an penru cele două motoare, mentenanța?” 

 

Dl. director Manole Merchea „v-am spus, în funcție de orele de funcționare și 

v-am spus care este prețul. Și în funcție de câte ore funcționez cu ele atâta plătesc.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „este 1 milion de euro d-le Merchea? 

Aproximativ?” 

 

Dl. director Manole Merchea „poate să depășească.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „trebuie să spuneți că acești bani îi plătesc 

focșănenii, nicidecum nu sunt bani de la Uniunea Europeană, nu? 

 

Dl. director Manole Merchea „mentenanța nu are cum să fie plătită cu bani de 

la Uniunea Europeană.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „atât ne costă pe noi cetățenii municipiului Focșani, 

1 milion de euro pe an, poate și mai mult mentenanța celor două motoare. Vă 

mulțumesc frumos, asta vroiam să știu și eu că nu știam.” 

 

 

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

punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 

nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la 

legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a” a terenului 

pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Costel Bârsan „deși zarurile au fost aruncate totuși vreau să scot 

în evidență niște aspecte care nu au fost aduse la cunoștința noastră și au fost bine 

ticluite și ascunse printre vraful acesta de hârtii. În primul rând la studiul de 

fezabilitate, la pagina 25, aici sunt tratate două variante, fără implementarea acestui 

proiect și cu implementarea acestui proiect. În primul rând că la acest studiu de 

fezabilitate se ia în calcul 15.799 de locuințe branșate la ENET, dar de fapt ele sunt 

13.200 de locuințe branșate la ENET. Și să încep cu varianta fără proiect și am luat 

doar 4 ani din acești mulți ani ca să putem compara. Deci am luat anul 2022 unde 

pierderile în procente de la diferența de caldură produsă la căldura ajunsă până la 

consumator este de 39,58%, în varianta cu proiect pierderile sunt de 33%, deci aduce 

un plus de 6,58%, ori 6,58% la o factură a unui apartament spre exemplu ar fi de 6 lei, 

dar costurile acestea pot fi trase în jos de alte costuri de mentenanță, costuri 

improbabile, costuri cu salarizarea și altele. Diferența dintre cele două variante nu 

depășește 6,5%, ori noi îngropăm 16 milioane de euro pentru un beneficiu de 6%, ori 

mie mi se pare total incorect chiar dacă nu sunt banii noștri. Cineva spunea, domnule 

sunt bani europeni, de aceea noi suntem tratați neserios de către europeni pentru că 

banii pe care i-am luat întotdeauna de la dânșii i-am risipit, i-am cheltuit fără cap, am 

aruncat în stânga dreapta. În curtea Spitalului Marie Curie din București se 

construiește acum un spital poate ați auzit de 8.000mp, costă 8 milioane de euro. Eu nu 

am văzut de când sunt eu în Focșani în curtea Spitalului Mare ceva construit, deci cu 

banii aceștia s-ar putea construi 2 spitale de copii și noi îi îngropăm. Cu banii aceștia  

s-ar putea face de exemplu un sistem de colectarea apelor pluviale care să fie deversate 

direct în râul Putna să nu mai fie nevoie să treacă prin stația de epurare, ei să spună că 

le tratează, nouă să ne ia banii și de fapt să le dea drumul direct în Putna. S-ar putea 

face mult, mult, mult mai mult, dar dacă s-a ajuns la concluzia că acest lucru este bun, 

eu îmi permit să îmi exprim un vot de abținere.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „referitor la spital aș putea să vă aduc 

la cunoștință că tocmai Consiliul Județean la ședința ordinară care a avut loc ieri, ne va 

solicita un teren pentru a se face un nou spital. Proiectul va fi pe ordinea de zi din 

ianuarie, stați liniștit că o să avem și spital.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu aș vrea să spun doar că în mare parte dacă nu 

chiar în foarte mare parte dl. consilier Bârsan are perfectă dreptate. ENET-ul în 

decursul timpului a fost ca un fel de gaură neagră pentru investițiile de aici din 

Focșani, s-au băgat peste 100 de milioane de euro până acum în ENET, iar calitatea 

serviciilor este încă la pământ. Avem  mulți cetățeni din Focșani care nu sunt 

mulțumiți de serviciile de la ENET. Ținând cont că acești bani, sunt un cadou, să 

spunem așa, de la Uniunea Europeană ne-am gândit că n-ar fi bine să respingem acești 

bani deși vă spun că dl. consilier Bârsan are dreptate, cu acești bani se puteau face mult 

mai multe lucruri utile în Focșani, pentru cetățenii municipiului Focșani și dacă este să 

ne gândim în decursul timpului la peste 100 milioane de euro, chiar că nu se vede 

nimic din ceea ce înseamnă ENET și calitatea pe care o oferă ENET-ul. Așa că deși 

actualei majorități puțin îi pasă de Europa, Europa ne dă niste bani pe care noi trebuie 

să-i cheltuim cât mai corect. Cu speranța că acești bani vor fi cheltuiți corect, noi 

grupul PNL vom fi de acord, în pofida multora dintre colegii din majoritate, care au 

spus peste tot că noi nu suntem de acord să votăm pentru focșăneni. Iată că noi votăm 
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pentru focșăneni și asta este cea mai clară dovadă că ne pasă de focșăneni și tot ce s-a 

vorbit până acum nu a fost decât o discuție în vânt, cred că campanie electorală a fost 

mai mult pentru a demonstra că vezi Doamne PSD-ul și cu ceilalți sateliți din jur duc 

greul în Focșani, iar noi liberalii suntem împotrivă. De 25 de ani dumneavoasră ați dus 

greul și nu se vede nimic.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „am luat act d-le consilier că sunteți 

pentru focșăneni și haideți să supunem la vot acest proiect. Eu spun să votăm 

individual pentru că așa este corect.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „mă bucur că se votează individual pentru că așa 

văd și cetățenii adevărata implicare a consilierilor.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „exact. Să începem cu d-na consilier 

Dimitriu.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „colegii de la PDS au emoții.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „scuzați-mă d-le președinte de ședință 

puteați să invocați acest lucru de la începutul ședinței ordinare, așadar nu ați făcut-o, 

vă rog frumos să supuneți la vot proiectul.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru” și 1 vot „abținere” a d-lui consilier Costel Bârsan, devenind hotărârea 

nr. 515 

 

 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani  

nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Focșani. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am iarăși o remarcă cum am avut-o de 

fiecare dată în ședințele de Consiliu Local în care se face referire la proiectele de 

hotărâre, la numite hotărâri mai vechi. Este și cazul acestui proiect, este vorba de 

modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/2015, care nu este 

atașată la proiect, n-ar fi o problemă, ok, nu mai facem risipă de hârtie, dar încălcați 

Legea liberului acces la informațiile publice nr. 544/2001 nefiind nici pe site-ul 

Primăriei, nu se poate accesa și este cazul multor hotărâri mai vechi care fac obiectul 

acestei mape de ședințe și credeți-mă că am suspiciunea și îmi asum ceea ce spun că au 

fost șterse doar pentru a nu avea acces la aceste informații de interes public.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „n-aș putea să comentez facem doar 

o inventariere, nu dispar, nu se mută, nu pleacă, doar le inventariem, nimic altceva.” 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 516 

 

 

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

completărilor și modificărilor anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „la acest proiect am remarcat ceva, zic eu 

probleme, referitor la instalațiile electrice din Parcul Shumman, dar am reținut că sunt 

undeva la 4 miliarde și ceva de lei 20 de stâlpi de iluminat și cu un tablou electric. Mi 

se pare exagerat. Undeva la B-dul Unirii nr. 5, undeva prin spate unde s-a betonat 

iarăși există acolo o lucrare cu 4 stâlpi de iluminat și cu lămpi și un tablou electric care 

fac 360 de milioane lei și am calculat undeva la 40 milioane lei un stâlp din tablă de o 

înălțime de 3,8m. Îmi rezerv dreptul să mă abțin la acest proiect până vom primi 

lămuririle necesare, după ședință cu staff-ul Primăriei să ne pună și nouă la dispoziție 

documentele pe care le vom cere.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „același lucru pe care l-am spus și la 

proiectul de hotărâre anterior, asemenea Hotărârea 383/2015 la care face referire 

prezentul proiect de hotărâre nu se poate accesa pe site-ul Primăriei.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „colegii mei 

au deschis pe un calculator acum pe portalul Primăriei. Eu știu că site-ul este 

funcțional, hotărârile se deschid.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu este prima dată când remarc acest 

lucru și de fiecare dată ați trimis pe cineva din sală, s-a mai întâmplat într-o ședință 

ordinară. Credeți-mă că nu vorbesc pe lângă subiect și sunt o grămadă de hotărâri de 

Consiliu Local la care fac referire prezentele proiecte de hotărâri din mapa de ședință 

care nu le-am putut vizualiza și nu le avem nici atașate la mapă și o să vă spun 

punctual.” 

 
Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „eu mă uit la ele, sunt deschise.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „orice cetățan poate accesa site-ul 

Primăriei de oriunde și de pe orice dispozitiv, tabletă, laptop sau telefon.” 

 

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

12 voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere” a d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, 

Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor 

consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea.  
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Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani 

a imobilului – sediu administrativ compus din construcție (P+1) în suprafață 

construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață totală de 1629,00 mp situat 

în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628, T 81 P 4368, pe perioada 

existenței serviciului public. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „mă uit la acest proiect și îmi aduc aminte când 

mă uit la dumneavoastră că atunci când s-a votat achiziția acestui imobil, 

dumneavoastră atunci nu ați mai spus votul nominal pe fiecare votant, când unul dintre 

colegii noștri ați avut impresia că a votat, a fost ...., trebuia să faceți și atunci același 

lucru, trebuia nominal, ia să vedem cine este pentru? Prin urmare noi nu putem să fim 

de acord cu acest proiect. Îmi pare rău.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le președinte de ședință, noi doi împreună și cu 

d-na consilier Bojoaică am fost în acea comisie de negociere. Și înainte la aceea 

ședință la care s-a votat achiziționarea acestui imobil și în timpul ședinței dacă vă 

aduceți aminte, eu am solicitat de fiecare dată un istoric al acestei clădiri și mi-a sărit 

chiar în ochi că nu existat nici măcar autorizația de construcție acolo și acum ies la 

iveală niște informații, de fapt un tun imobiliar. Această clădire a fost achiziționată de 

o altă societate cu 88 mii lei sau ceva de genul acesta și noi am dat pe ea o căruță de 

bani, de peste 10 ori mai mult, pentru că nu ni s-au pus la dispoziție documentele pe 

care le-am cerut. De fiecare dată se invocă diferite motive, pur și simplu eu văd un 

sabotaj de a nu ne informa corect. De fiecare dată când cerem ceva, iar se opun aceștia, 

iar fac, iar dreg ..., domnule vrem să știm ce se întâmplă pentru că noi răspundem 

pentru acest vot, că este pentru, împotrivă sau abținere. De aceea vă rog puneți-ne la 

dispoziție de fiecare dată aceste documente pe care le cerem, că nu le cerem doar așa 

ca să ne distrăm. Eu voi vota pentru acest proiect, dacă l-am cumpărat l-am luat trebuie 

folosit cumva, dar nu mi pare corectă dezinformarea la care am fost supuși. Cuvântul 

dezinformare este exprimarea elegantă a cuvântului minciună.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în continuare se 

insistă într-o dezinformare totală a cetățenilor municipiului Focșani. Dragi cetățeni am 

făcut și acel drept la replică, la acele minciuni sfruntate prin trunchierea unor 

informații care au apărut în presă prin truncherea unor acte de vânzare cumpărare. Așa 

cum am spus și în acel drept la replică vă mai explic încă o dată și dumneavoastră și 

stimaților consilieri locali că nu a fost nici un tun imobiliar. Trebuie să fim nebuni să 

credem că o clădire în municipiul Focșani cu o amprentă la sol de 362 mp, 

parter+etaj+subsol și cu un teren aferent de 1.629 mp s-ar putea cumpăra sau vinde în 

municipiul Focsani cu aproximativ 20 mii euro. Situația a stat cu totul și cu totul altfel, 

Camera de Comerț a înființat o societate comercială care să se numește Servexpocam. 

SC Servexpocam deține, din 2003, deținea, că nu mai deține, acea clădire plus o 

suprafață de teren de 1.227 mp. Ce nu avea în proprietate SC Servexpocam, nu avea 
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calea de acces de 365 mp. Fiind același acționariat să spunem, același grup de decizie, 

atât în Camera de Comerț, cât și în societatea comercială Servexpocam văzând intenția 

Primăriei de a achiziționa acel imobil dumnealor au spus în felul următor, pentru a vă 

scuti pe dumneavoastră Primărie, de a face cheltuieli de două ori, cu două acte de 

vânzare cumpărare, unul de la Camera de Comerț și altul de la SC Servexpocam, ce au 

făcut? A vândut Camera de Comerț societății comerciale doar calea de acces de 365 

mp cu o valoare, într-adevăr de 88.000 lei, au făcut inclusiv alipirea, iar în actul de 

vânzare cumpărare între Primărie și SC Servexpocam sunt menționate cele două acte 

de vânzare cumpărare, cel din 2003 și cel din 2017, inclusiv actul de alipire notarial. 

Dacă dumneavoastră credeți și gasiți vreo clădire, eu personal mă duc și mă împrumut 

la bancă și o cumpăr, la 20.000 euro. La suprafața respectivă, atât de teren, cât și de 

clădire parter+etaj cu amprentă la sol de 365 mp și subsol care este un subsol foarte 

bun și funcțional și care chiar ne trebuie pentru Primărie. Dacă dumneavoastră 

considerați că este normal să lăsăm în continuare Direcția de Dezvoltare să-și 

desfășoare activitatea într-un imobil închiriat și nu este orice imobil, este un cămin al 

Liceul nr. 3, acel cămin care în mod normal ar trebui să fie cu altă destinație. Mă refer 

la ceea ce a spus dl. consilier Tănase, nu numai la ceea ce ați spus d-le consilier 

Bârsan. Nu am nimic împotrivă să se facă orice cercetare se dorește în acest sens, 

există în spate un raport de evaluare a unui expert autorizat, un raport de evaluare care 

a dat o sumă mai mică decât raportul de evaluare care a fost prezentat de acea societate 

comercială unei bănci, pentru că valoarea de piață a imobilului respectiv a involuat în 

funcție de valorile imobiliare de piață. La momentul când s-a făcut oferta de către SC 

Servexpocam am avut un raport de evaluare, cu cât a fost d-na Dumitrescu, mai țineți 

minte cât a fost raportul de evaluare prezentat de societate?” 

 

D-na Magdalena Dumitrescu „în jur de 30.000 cred.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „deci a fost un 

raport de evaluare al expertului angajat de Primărie cu 30.000 euro mai mic decât un 

alt raport pe care îl aveau dumnealor cu câtiva ani în urmă și cu care s-au prezentat la 

bancă pentru a obține un credit, iar în urma negocierilor și vă mulțumesc că ați făcut 

parte din comisie și că ați reușit să reduceți tariful, prețul la care s-a achiziționat. 

Trebuie să spunem foarte clar că s-a redus cu 30.000 euro. Eu nu știu dacă există vreun 

imobil în România, în vreun municipiu reședință de județ în acest moment 1650 mp și 

aproape 1000 mp locuibili, spunând parter+etaj și subsol la prețul de 20.000 euro?” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „stimați și dragi consilieri, eu v-aș ruga din 

toată inima să reconsiderați ceea ce ați spus mai devreme, că nu doriți să votați acest 

proiect. În primul rând nu înțeleg de ce ați votat cumpărarea lui? Imaginați-vă că 

această clădire va fi părăsită, va fi devastată cu siguranță, oamenii străzii își vor face 

loc acolo, vor fi furate bunurile și așa mai departe. În paralel cu acest lucru să ținem 

cont de ceea ce a spus și dl. Primar, Direcția de Dezvoltare își desfășoară activitatea 

într-un internat. Pe de altă parte nu putem da liber nici liceului de care aparține 

internatul să-l modernizeze pentru că au deja bani pentru acest lucru și să-l pună la 

dispoziția elevilor care doresc să vină să-și desfășoare cursuri pe teritoriul municipiului 

Focșani. Eu spun că este o mare responsabilitate pentru dumneavoastră și înafara 

faptului că se obstrucționează și activitatea Direcției de Dezvoltare, gândiți-vă încă o 
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dată această clădire va fi cu siguranță și devalizată cu timpul. Gandiți-vă că peste iarnă 

rămânem fără căldură, fără încălzire și la dispoziția oricui.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „știm foarte bine cum a fost votat acest proiect, 

cumpărarea clădirii, mi-aș fi dorit exact cum a spus și colegul meu, mi-a luat-o înainte, 

mi-aș fi dorit să avem vot pe fiecare persoană. Atunci oarecum s-a forțat, dar în fine 

trecem mai departe. Primul punct că s-a tegiversat și s-a forțat cumpărarea acestei 

clădiri, în al doilea rând avem la mapă un contract de vânzare cumpărare și nu vreau să 

acuz pe nimeni, ca să ne înțelegem, avem la mapă un contract de vânzare cumpărare 

intr-adevar, dar nimic concret, vroiam să știu și eu această societate de unde a fost 

luată clădirea respectivă, nimic, ceea ce mă duce cu gândul că într-adevăr este un tun 

imobiliar. D-le Primar credeți-mă nu vreau să învinovățesc pe nimeni sau să acuz, dar 

ca cetățean nu mă duce cu gândul că este un tun imobiliar și văd și prin ziare, citesc 

proprietate vândută în septembrie cu 20.000 euro, recumpărată de Primăria Focșani cu 

o sumă de 13 ori mai mare.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „în negociere există o artă. În primul 

rând țin să vă mulțumesc încă o dată public că v-ați dat seama de importanța acestei 

clădiri și ați votat pentru...” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „eu am votat împotrivă, ca să ne înțelegem.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „camerele spun altceva,  nu vreau să 

vă necăjesc, nu vreau să vă supăr, a fost o negociere...” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „a fost un vot forțat mai mult ăsta.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „a trecut.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „mi-ar fi plăcut să faceți aceeași procedură.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „o s-o facem acum, ca să vadă 

cetățenii cine votează pentru și cine nu.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „ceea ce mă duce cu gandul că este un tun 

imobiliar.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „sper că toată lumea a observat, mă 

refer aici la toți cetățenii municipiului Focșani, că de când am achiziționat acele utilaje, 

de când treaba a devenit foarte serioasă la Direcția de Dezvoltare orașul arată mult mai 

bine. Sper că nu poate să nege nimeni, că frunzele, că gunoaiele au fost strânse mult 

mai repede și fără multe discuții, că oamenii au muncit mult mai mult și mai eficient. 

Nu puteți să negați că nu doriți să avem un oraș frumos și mai ales nu doriți să fiți 

responsabili ca orice cetățean de altfel pentru curățenia și păstrarea curățeniei acestui 

oraș. De aceea dacă dumneavoastră credeți că Direcția de Dezvoltare nu merită să aibă 

un sediu propriu, vă rog să votați împotrivă.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „bine că v-ați oprit d-le președinte de ședință că 

dacă mai stateați un pic, chiar începeam să lăcrimez și după discuția d-lui consilier 

Iorga ați fost foarte emoțional, așa. Numai că când s-a votat achiziția acestui imobil s-a 

forțat atunci cu votul, eu vă spun , pentru că acum discutăm așa corect, mă uit la 

colegii din fața mea, de la PSD, poate și eu și poate toți poate avem posibilitatea să 

existe tendința de a simula un vot, poate din greșeală, atunci nu v-ați mai trezit că 

haideți să votăm uninominal. Nu a fost o chestiune corectă din partea dumneavoastră și 

atunci era și dl. Primar lângă dumneavoastră care vă încuraja să nu fiți emoțional.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „să înțeleg că acum vă răzbunați pe 

Direcția de Dezvoltare?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „nu este răzbunare, dar noi nu am votat așa ceva.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „precum am mai spus puteți să nu 

votați că este dreptul dumneavoastră, nu am nimic împotrivă, pe mine nu vă puteți 

răzbuna mai ales în maniera aceasta.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „într-adevăr pledoaria colegilor este lacrimogenă, 

dar colegul meu de bancă nu știe că acolo instalația electrică este varză, totul este 

crăpat, nu îngheață, nu se întâmplă nimic, chiar dacă îngheață și așa mai departe. E 

posibil d-le Primar să apară în presă și erori și am fost cu toții martori la multe, multe 

erori făcute chiar de dumneavoastră. Sigur că orice greșeală recunoscută, este pe 

jumătate iertată, dar să eliminăm orice suspiciune aș propune să ne dați un istoric al 

acestei clădiri, cum am cerut de altfel de la început, cu prețul de vânzare și de când a 

fost construită, autorizație de construcție, prețul de vânzare la primul proprietar, la al 

doilea, la al treilea și la al câtelea o fi fost până a ajuns în proprietatea noastră, asta eu 

am solicitat de la bun început și în felul acesta va fi public, nimeni nu mai are nimic de 

comentat, este o afacere să spunem bună. Îmi retrag cuvintele că poate nu este un tun 

imobiliar, dar o spălare de bani poate fi d-le Primar.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le consilier nu vreau să dau nume, 

dar sunt aici în sală oameni care au achiziționat clădiri mult mai paraginite ca aceasta, 

cu mai puțin teren, la prețul de două ori mai mari. Credeți-mă pe cuvânt și nu are nici o 

relevanță. Noi am fost artiști în negociere pentru că ați văzut că vroiau să scadă cu 

7.000 euro și atât și datorită nouă s-a ajuns cu 35.000 euro să scadă acest preț, așa că 

nu cred că s-au spălat bani sau dacă s-au spălat acum sunt curați.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le președinte de ședință nu sunteți fecioare.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „pentru că nu pot 

să mă abțin, în primul rând le știți dumneavoastră pe toate d-le consilier, dar vă rog 

frumos întâi informați-vă.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „mă iertați d-le Primar nu mă pun în locul 

dumneavoastră, eu nu le știu pe toate.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „consultați ceea 

ce afirmați, consultați Codul Penal, ceea ce înseamnă spălare de bani. Eu am 

instrumentat dosare de spălare de bani d-le consilier, dumneavoastră nu, îmi pare rău.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „cu acești bani aproximativ 12-13 miliarde 

de lei, cu acești foarte mulți bani se putea renova fosta Prefectură și pentru a avea 

Palatul Copiilor care nici în momentul de față orașul Focșani nu-l are.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „v-am spus și data trecută care este 

destinația acelei clădiri. Banii au fost dați clădirea este a noastră, depinde de noi, 

depinde de dumneavoastră dacă doriți ca Direcția de Dezvoltare să-și desfășoare 

activitatea în condiții optime.”  

 

Dl. consilier Radu Nițu „în primul rând acest proiect a fost de mai multe ori 

introdus și a fost la comisia de urbanism. Mi-aduc aminte cu plăcere că atât dl. 

consilier Tănase, cât și dl. consilier Bârsan făcând parte din comisie au fost încântați 

de imobilul care este acolo. Prețul ... a făcut parte dl. consilier Bârsan și consilierii care 

au făcut parte la comisia de negociere s-a spus foarte clar aici, eu vreau să rețineți un 

lucru, cei de la Colegiul GG Longinescu, Liceul nr. 3, au nevoie de spațiu de acolo 

pentru că sunt foarte mulți elevi din județul Vrancea, din comunele județului Vrancea 

care nu au unde să stea în municipiul Focșani și ei pot crea condiții pentru acești copii 

și pentru a învăța meserie în municipiul Focșani. Noi vom vota acest proiect.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „suntem la sfârșit de an, o să fiu din 

nou lacrimogen, și acum am aflat, că nu am știut treaba aceasta, haideți să le dăm 

acelor copii șansă să aibă un cămin, să aibă unde să stea în prag de iarnă. Aceasta este 

legătura, mutăm Direcția de Dezvoltare de acolo, nu mai ocupă acel internat se mută în 

sediul dumnealor și vor veni copii acolo care banuiesc că o să ne mulțumească într-un 

fel sau altul că au unde sta.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „repetați pentru că eu nu am înțeles ceea ce vreți 

să spuneți.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „n-ați înțeles, haideți să vă mai explic 

încă o dată, să vă repet. Fiind luna cadourilor haideți să facem un cadou copiilor, care 

vor, care își doresc să stea în acele internate care sunt special făcute pentru copii. 

Mutăm Direcția de Dezvoltare și le dăm copiilor șansă să locuiască undeva.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „liceul are nevoie de copii pentru a 

funcționa, are catedre care sunt în impasul de a se închide datorită faptului că nu sunt 

copii, iar copii nu pot veni din provincie că nu-și permit părinții lor să le plătească o 

gazdă foarte scumpă așa că internatul acela este perfect pentru aceste activități școlare 

pe care le fac dumnealor.” 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 

13 voturi  „pentru”, și 8 voturi „împotrivă” a d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, 

Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, Corneliu Gheoca și d-nelor consilier    

Ana-Maria Dimitriu, Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea.  

 

 

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

încredințării în folosință gratuită pe perioada 01.01.2018 – 30.04.2018 către 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a spațiului disponibil în suprafață de 57 

mp situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani, în vederea amenajării și punerii acestuia la dispoziția 

Clubului de șah al pensionarilor din municipiul Focșani. 

 

Președintele de ședință 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. 517 

 

 

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

solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și din 

administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Galați, în domeniul 

public al municipiului Focșani și în administrarea Consiliului local al 

municipiului Focșani. 

 

Președintele de ședință 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. 518 

 

 

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

anexei la Hotărârea Consiliului local nr.  288/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ Refacere 

infrastructură strada Poligonului din municipiul Focșani, județul Vrancea”, cu 

modificările ulterioare. 
 

Președintele de ședință 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. 519 
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Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 155/2005 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici faza proiect tehnic  pentru   obiectivul  de investiții „Extindere  

cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, cu modificările ulterioare. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier  Neculai Tănase „d-le  președințe de ședință ca să fiu și eu 

lacrimogen, cum de nu s-a gândit PSD-ul de 21 ani la sălile acestea de clasă? Au trecut 

atâtea Crăciun-uri și le-a ținut 21 de ani așa. Eu sunt de acord cu acest proiect mai ales 

că am înțeles că este vorba de Liceul de Artă, care acel liceu chiar nu are spațiu și  într-

adevăr este un proiect care merită votat, dar eu vreau să fac un amendament la acest 

proiect pentru că de 21 de ani nu se mai face nimic și este o ruină. Aș vrea să fac un 

amendament ca termenul de finalizare să fie 31.12.2019.” 

 

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

Tănase și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 520 

 

 

Dl. consilier  Neculai Tănase „eu chiar vreau să vă mulțumesc că ați votat acest 

amendament pentru că de 21 de ani stă această clădire, acum nu spun că este vina 

cuiva....” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le consilier nu v-am votat 

amendamentul pentru că de 21 de ani nu s-a făcut nimic.” 

 

Dl. consilier  Neculai Tănase „d-le președinte mai înainte făceați niște discuții 

din acestea lacrimogene și cu dl. consilier Iorga, precum clădirea de la Direcția de 

Dezvoltare nu este încălzită, aceea nu este încălzită de 15 ani domnule, acum ce facem 

glumim aici între noi. Eu spun că asta este o chestie foarte corectă, ca în 2 ani de zile 

să se termine.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le consilier eu am înțeles, 

dumneavoastră nu ați înțeles ce am vrut eu să spun.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu vă mulțumesc 

pentru că în sfârșit v-ați dat seama de importanța acestui proiect, țin să reamintesc 

tuturor cetățenilor și colegilor că ați fost de cel puțin 3 ori împotriva proiectului de 

inventariere a acestui imobil în domeniul public al municipiului Focșani și vreau să vă 

spun că în acest moment din cauza acestei întârzieri de depunere a documentației la 

Ministerul Dezvoltării pentru a obține finanțarea prin Proiectul Național de Dezvoltare 

Locală nu am încă certitudinea 100% că vom mai primi acea finanțare, termenul de 

semnarea contractului este de 31.12.2017. Vreau să vă anunț că nu am semnat în acest 

moment contractul de finanțare pentru acest imobil, tocmai din cauza acestor întârzieri 
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și da, îl vom finaliza până în 2019 pentru că este și un obiectiv al nostru, al echipei 

PSD, dar în același timp vom căuta soluții de finanțare din bugetul local dacă nu vom 

mai putea obține fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Dacă dumneavoastră realizați 

ceea ce ați spus astăzi, acum 3 luni în urmă aveam certitudinea că acest proiect era 

finanțat așa cum ni s-a promis de la Ministerul Dezvoltării.”  

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „suntem aici ca să ne spunem părerea, 

dacă tot știați d-le Primar că nu se poate, să înțeleg că acest proiect este strict pentru 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, de ce nu ați urcat acest proiect de hotărâre 

în Consiliul Local în momentul în care aveați și acceptul că acest lucru se poate 

demara cu extinderea celor 12 săli de clasă. Și ne acuzați pe noi că nu am votat. Nu ne 

mai spuneți lucrul acesta pentru că eu cred că dumneavoastră sunteți în eroare când s-a 

făcut inventarierea bunurilor, erau aceste săli de clasă băgate la inventarierea tuturor 

tarlalelor și când am întrebat-o pe d-na de la departamentul patrimoniu s-a putut 

disloca de acolo. Haideți d-le Primar să nu facem aici actorie.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „toată lumea știe 

că ați pus bețe în roate și nu ați fost pentru și ați căutat toate motivele. Eu v-am ascultat 

d-na consilier, să avem puțin respect...” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu vă înscriseserăți la cuvânt” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mi-a dat voie dl. 

președinte de ședință tacit.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu i-ați cerut voie, îmi cer scuze.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mi-a dat voie 

tacit. Nu-mi dați voie d-le președinte de ședință să iau cuvântul?” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „oricând d-le Primar.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă mulțumesc, 

mai este cazul să vă mai cer cuvântul? 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „nu d-le Primar.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc. 

Vreți să facem iarăși un istoric a tot ceea ce s-a întâmplat? Acest proiect a fost prins în 

Ordonanța Guvernului privind finanțările și după ce a fost prins a trebuit ca noi să 

depunem toată documentația pentru a obține această finanțare. Documentație care are 

la bază inclusiv acel proiect și acest proiect. Știați de aceste lucruri? Nu, v-ați făcut că 

nu vreți să-l votați din anumite motive să se întârzie, să putem pierde finanțarea de 700 

mii lei, 7 miliarde de lei vechi. Haideți să fim realiști, găsim niște motive puierile în a 

spune că nu vreți să fiți de acord cu niște chestiuni, să vă ascundeți după deget. 

Cetățenii au înțeles și știu despre ce este vorba.” 
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Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „proiectul a fost deja dezbătut, deja 

aprobat.” 

 

Dl. consilier  Neculai Tănase „d-le președinte de ședință eu vreau să vă spun 

așa, că dl. Primar are dreptate. După 21 de ani trebuie să-ți iei angajamentul ca în 2 ani 

să-l termini, tot PSD-ul a fost până acum, e normal să nu votezi, când votezi așa în 

dorul lelii, ca să-l faci peste 50 de ani. Pai noi acum când v-ați luat angajamentul că îl 

faceți în 2 ani o să vă urmărim.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „de ce nu ați spus treaba aceasta 

acum 3 luni de zile când v-am atras atenția că pierdem 7 miliarde lei, de ce nu ați spus 

nimic atunci?” 

 

Dl. consilier  Neculai Tănase „7 miliarde? Dar vreau să vă întreb și eu ceva, 

dar îl întreb mai bine pe dl. Primar, ați spus ceva de 7 miliarde jumătate la Teatru? 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „bineînțeles.” 

 

Dl. consilier  Neculai Tănase „la Teatru domnule, aceea cum i-ați dat? Ați dat 

7 miliarde la Teatru care nici acum ...” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „face subiectul discuției de acum? 

Nu cred.” 

 

 

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

rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017. 

   

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am un amendament la acest proiect și anume:  

- Se suplimentează cu suma de 1.772,00 mii lei sumele defalcate din TVA pentru 

finanțarea salariilor de bază ale instituțiilor de învățământ astfel: 
Mii lei 

Grădinița nr. 1 24,00 

Grădinița nr. 2 -31,06 

Grădinița nr. 13 40,06 

Grădinița nr. 16 21,00 

Grădinița nr. 17 44,00 

Grădinița nr. 18 40,00 

Grădinița nr. 23 25,00 

Școala Nicolae Iorga 35,00 

Școala Ion Basgan 160,00 

Școala nr. 3 68,00 

Școala Anghel Saligny 59,00 

Școala nr. 7 38,00 
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Școala Alexandru Vlahuță 51,00 

Școala Ștefan cel Mare 176,00 

Școal Duiliu Zamfirescu 130,00 

Colegiul Edmond Nicolau 142,00 

Colegiul Gheorghe Asachi 66,00 

Liceul Tehnologic G.G.Longinescu 72,00 

Colegiul Ion Mincu 73,00 

Colegiul Valeriu D. Cotea 129,00 

Liceul cu Program Sportiv 46,00 

Colegiul Al.I. Cuza 62,00 

Colegiul Economic 24,00 

Colegiul Unirea 87,00 

Liceul Pedagogic 18,00 

Liceul de Artă 96,00 

Colegiul Auto Traian Vuia 77,00 
 

 

- Se suplimentează veniturile din donații și sponsorizări cu suma de 60,27 mii lei 

în vederea achiziționării de obiecte de inventar de către Direcția de Asistență 

Socială și Medicină Școlară pentru Căminul pentru persoane vârstnice. 

- Se diminuează cu suma de 1.000,00 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolul 

bugetar ”Iluminat public”, articolul ”Alte materiale și prestări servicii pentru 

întreținere și funcționare”. 

- Se suplimentează cu suma de 1.000,00 mii lei bugetul Primăriei la capitolul 

bugetar ”Transport”, articolul ”Participare la capitalul social al societăților 

comerciale”. 

- Se suplimentează cu 7,60 mii lei bugetul Primăriei la capitolul ”Protecția 

mediului”, articolul ”Alte transferuri interne” prin diminuarea cu aceeași sumă a 

capitolului ”Autorități executive”, același articol. 

- Se suplimentează cu 45,00 mii lei salariile de bază ale Direcției de Dezvoltare 

Servicii Publice din care 15,00 mii lei la capitolul ”Cultură, recreere și religie” și 

30,00 mii lei la capitolul ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” prin 

diminuarea cu 45,00 mii lei a capitolului ”Protecția mediului” din care 20,00 mii 

lei de la articolul ”Alte sporuri”, 15,00 mii lei de la articolul ”Contribuții de 

asigurări sociale” și 10,00 mii lei de la articolul ”Contribuții de asigurări de 

sănătate”. 

- Se suplimentează cu suma de 1,60 mii lei veniturile din donații și sponsorizări 

ale Liceului Tehnologic G.G. Longinescu ce vor fi utilizate pentru achiziția de 

obiecte de inventar. 

- Se suplimentează cu 0,45 mii lei veniturile din donații și sponsorizări ale 

Colegiului Al.I.Cuza ce vor fi utilizate la articolul ”Alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii”. 

- Se suplimentează cu 7,50 mii lei veniturile din donații și sponsorizări ale 

Ateneului Popular ce vor fi utilizate pentru proiecte culturale. 
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Nu mai sunt discuţii, se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuț 

Mersoiu și se aprobă cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” a d-lui consilier Costel 

Bârsan. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru” și 1 vot „abținere” a d-lui consilier Costel Bârsan, devenind hotărârea nr. 

521 

 

 

Se prezintă punctul 10 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 estimată la 

31 decembrie 2017, detaliată pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare. 

 

Președintele de ședință 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. 522 

 

 

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

modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 36/215/31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru 

producerea, transportul, distribuția și furnizarea energieie termice de către SC 

ENET SA Focșani 

 

Președintele de ședință 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. 523 

 

 

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

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

99/2017 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru unele produse livrate și 

servicii executate de către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani către 

terți. 

 

Președintele de ședință 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 20 

voturi  „pentru”, dl. consilier Neculai Tănase este ieșit din sală, devenind hotărârea 

nr. 524 
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Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alocarea 

sumei de 1,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017 Școlii 

Gimnaziale nr. 7 Focșani pentru organizarea  activității-concurs „Balul brazilor 

de Crăciun”. 

 

Președintele de ședință 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”, dl. consilier Neculai Tănase a revenit în sală, devenind hotărârea nr. 

525 

 

 

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

aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2017, a 

sumei de 157,10 mii lei pentru premierea sportivilor, antrenorilor și personalului 

tehnic, care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2017. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „vă rog să menționați că nu particip la vot.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am primit sesizări din partea unor părinți 

care își au copii la Liceul Sportiv și aș vrea să-l întreb pe dl. director și consilier în 

același timp dl. Mihai Petruț, chiar există acum copii care au un turneu de sală la 

Bacău, vorbesc de handbal. Acești copii nu au putut avea pusă la dispoziție cazarea și 

transportul acolo în condițiile în care se desfășoară aceasta de miercuri până vineri sau 

de ieri până vineri și copii aceea fac naveta zilnic. Deci merg acolo, joacă meciurile 

respective și se întorc seara. Gândiți-vă că acești copii au școală, merg și la turneul 

acesta, muncesc mai mult decât un adult, 12-14 ore pe zi. Vă rog să-mi spuneți de ce 

acești copii și nu este cazul numai clasei respective, ci a mai multor clase, de ce se 

întâmplă acest lucru?” 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „da, este vorba de echipa de handbal fete, la asta vă 

referiți care din condiții financiare face naveta pentru că este foarte aproape orașul 

Bacău, au o oră de mers cu mașina, joacă, au doar un singur meci pe zi, este vorba de 5 

zile și au transport și masă asigurată, doar cazare nu au. Au masă în fiecare zi asigurată 

și transport, nu au cazare pentru că este mult mai avantajos decât să doarmă la 100km 

de casă pentru un singur meci pe zi. Pe perioada competițiilor sunt scutiți de la școală.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „probabil că nu li s-a pus pe masă un 

sturion, icre negre ceva, probabil din cauza aceasta sunt supărați.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am înțeles că au venit la Primărie și au 

cerut finanțare și li s-a spus că nu sunt bani. Dacă nu intervenim și s-a văzut, când am 

premiat singurul copil cu media 10 la bacalaureat, în loc să-i dăm 5.000 lei, i-am dat 
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1.000 lei și nu premiem performanța și educația, sănătatea nu mai vorbesc că în orașul 

Focșani este trist. Mai mult decât atât copii n-au primit încă bursele de merit și vă rog 

frumos să nu jigniți d-le Primar, cum faceți de obicei.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „nu vreau să intervin în disputa 

dumneavoastră, dar nu vă convine nici dumneavoastră și cred că este normal să nu vă 

convină cum nici d-lui Primar nu-i convine să fie făcut mincinos și hoț de către 

dumneavoastră, consilierii PNL.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se aduc tot felul 

de acuzații, se aruncă foarte simplu cu cuvintele, că mi-a spus cineva la colț de stradă 

că a venit la Primărie, domnule aici nu vine la Primărie părintele unui copil să solicite 

atâta timp cât există o instituție reprezentată de dl. director. Dacă dl. director confirmă 

că a venit la Primărie și i s-a spus că nu sunt bani pentru a se finanța acest turneu, 

această deplasare? D-le director ați fost aici, vi s-a spus așa ceva, ați depus vreun 

document, vreo cerere și vi s-a răspuns în acest sens?” 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „nu trebuie să vină părinții la Primărie, când pot veni 

la Liceu, dacă au vreo nemulțumire.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă întreb pe 

dumneavoastră ați venit, ați depus vreo adresă din partea liceului?” 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „sumele pentru activitățile competiționale din acest 

an au fost suficiente, ne-am încadrat.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „deci nu a venit 

nimeni la Primărie d-na consilier ca să ceară bani și li s-a spus că nu sunt. Nu mai 

dezinformați.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar orice cetățean are dreptul să 

vină la Primărie, poate să vă deranjeze la orice oră din zi și din noapte că de aceea 

sunteți edil și trist sunteți dumneavoastră dacă aveți această atitudine, scuzați-mă.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dezinformați 

total, că spuneți că a venit cineva la Primărie și i s-a spus... între instituții d-na 

consilier, dacă nu cunoasteți pentru că nu aveți loc de muncă și nu știți ce înseamnă un 

raport interinstituțional...” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „spre deosebire de dumneavoastră d-le 

Primar eu nu sunt frustrată.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nici eu nu sunt, 

dacă aș fi fost nu mai eram aici.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „dl. Primar este îngrijorat că nu aveți 

un loc de muncă.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu sunt frustrat, 

dacă eram aș fi fost în sală alături de alți frustrați, nu aici. Nu am primit nici o cerere, 

dacă se primea vreo cerere chiar dacă venea cineva trebuia să vină cineva din 

conducerea liceului, nu trebuia să vină un părinte. Și dacă venea un părinte îl întrebam 

pe dl. director, d-le director nu aveți bani pentru a finanța această deplasare? Dar 

mereu veniți și dezinformați și spuneți că Primăria nu are bani pentru a finanța. Ați 

făcut vreodată vreun calcul? Vreți să facem vreo sinteză pentru că avem în mapă și 

execuția bugetului, știți cumva câți bani s-au alocat pentru educație anul acesta? 

Întrebați vă rog toate cadrele didactice și toate conducerile liceelor din municipiul 

Focșani să vă spună dacă au primit vreodată mai mulți bani ca anul acesta pentru tot 

ceea ce au solicitat. Nu știu dacă la vreun liceu sau la vreo unitate de învățământ li s-a 

tăiat vreo sumă solicitată decât atunci când am spus foarte clar, nu este oportun în acest 

moment. Am discutat cu dumnealor, dar de fiecare dată când au solicitat li s-au acordat 

sumele care au avut nevoie pentru a-și desfășura în bune condiții activitatea 

educațională. Pentru mine și pentru echipa PSD învățământul, sportul, sănătatea și 

educația sunt pe primul loc. Facem tot ceea ce ne stă în putință în baza bugetului pe 

care-l avem.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „parcă ați fi dl. Prim-ministru sănătate, 

infrastructură, educație. D-le Primar nu puteți spune atâta timp cât mă faceți pe mine 

tristă și mint,  nu faceți altceva decât să loviți în acei părinți care-și văd copii cum se 

chinuiesc și plătesc transport pentru performața pe care o realizează. Dacă 

dumneavoastră nu înțelegeți ce am transmis este păcat.” 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „ați transmis ceva total eronat, nu plătește absolut 

nimeni, este asigurat de unitatea noastră și transportul și masa, nu au avut cazare la 

acest turneu pentru că era absurd, era absurd ca să plătească cazare.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „poate sunt 

situații în care părinții nu vor să se deplaseze cu autocarul și vor să meargă cu copilul 

să-l însoțească, este cu totul altceva, dar Liceul cu Program Sportiv finanțează 

deplasarea sportivilor, nu și a părinților.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le președinte de ședință dați-i cuvântul și dl. 

consilier Nițu, că este nevorbit, tot timpul vorbește fără microfon” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „decât să vorbească, cum vorbiți 

dumneavoastră degeaba mai bine lăsați-l să nu vorbească.” 

 

Dl. consilier Emanuel Gongu „am și eu un amendament de făcut în calitate de 

vicepreședinte al CSM 2007 Focșani. Este un amendament venit chiar astăzi s-a făcut 

o mică eroare de către două secții. În lista de premiere la sporturile olimpice se 

introduce sportiva Macovei Ionelia de la CS Unirea Focșani cu suma de 400 lei, în 

aceste condiții valoarea premiilor la poziția 15 Ducan Metin la 600 lei se reduce. 

Poziția 16 Constantin Larisa Andreea la 500 lei și la poziția 65 Hagianu Georgia 

Barbara la 500 lei. La sporturile neolimpice poziția 29 va fi înlocuită sportiva Avădănii 
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Teodora cu sportiva Ioniță Carmen Nicola, valoarea premiului rămânând 

neschimbată.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „ne puteți spune de ce acea sportivă a fost 

înlocuită? 

 

Dl. consilier Emanuel Gongu „am primit astăzi hartia, dar voi face o notificare 

către secțiile respective și vă voi da răspunsul apoi.” 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „înlocuirea a fost făcută de cei de la secția de șah, 

probabil a fost o eroare a dumnealor, ei ne-au transmis că înlocuiesc un sportiv cu 

altul, este alegerea dumnealor.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mai aveam de 

făcut o precizare. Stimați consilieri, d-nelor și d-nilor consilieri în mod normal și 

deontologic ar fi și fac un apel la dumneavoastră pe această cale, de fapt unii înțeleg 

care este menirea dumneavoastră și dumneavoastră ați înțeles care este menirea 

dumneavoastră în acest Consiliu Local s-ar părea că unii nu au înțeles, reiau apelul 

către dumneavoastră, ori de câte ori aveți o informație că exită o neregulă în aparatul 

de specialitate al Primăriei municipiului Focșani, nu așteptați ședința de plen pentru a 

spune ce probleme întâmpină anumiți cetățeni în a-și rezolva problemele în cadrul 

aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Focșani. Telefonul meu așa cum ați 

spus foarte bine, este 24 din 24 deschis, ușa biroului meu este deschisă ori de câte ori 

sunt la birou fără nici un fel de probleme. Vă rog aduceți-mi la cunoștință toate aceste 

situații și putem să le prevenim din mers, nu este cazul să așteptăm până vine ședința 

de consiliu, poate dacă era o sincopă de genul acesta o puteam rezolva fără nici un fel 

de problemă. Dar este mult mai ușor să acuzi, să arunci cu noroi într-un colectiv de 

oameni, care vă spun sincer chiar muncesc. Este simplu așa să spui a venit cineva la 

Primărie și a găsit ușa închisă sau că nu sunt bani. Vreau să știu și eu persoana care a 

venit, dați-mi și mie ziua când a venit, cu cine a stat de vorbă și eu vă garantez că dacă 

a primit acest răspuns din partea vreo unui angajat îl propun în comisia de disciplină.” 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „era foarte simplu să trimiteți acel părinte, dacă a 

venit la dumneavoastră, să-l trimiteți la mine, să vină la conducerea școlii să ceară 

lămuriri, am achitat si transportul și masa. Vreau să trimiteți acei părinți la conducerea 

liceului să ceară lămuriri.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „dumneavoastră nu știați de acest turneu?” 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „nu ați înțeles, eu am finanțat acest turneu cu 

transport și masă, dumneavoastră îmi spuneți că acei părinți ne-au reclamat ca nu au, 

eu vă spun că au. Sunt plecați cu mașina școlii.” 

 

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

Gongu și se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 526 
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Dl. consilier Emanuel Gongu „aș fi vrut să menționez o persoană specială, din 

păcate dumnealui nu este trecut pe lista premianților, poate nu știți dar avem un 

focșănean campion național să sperăm că și olimpic, este aproape și de olimpiadă, se 

numește Ionuț Dogaru, este campion național la 50.000m marș, 50km marș. Este un 

copil deosebit, mă bucur că-mi este prieten, îl salut cu această ocazie, din păcate este 

mereu pe pistele de atletism, din păcate nu am reușit să-l aducem la CSM 2007, 

concurează pentru alt oraș, totuși este focșănean și ne mândrim cu el. Felicitări Ionuț și 

să o ții tot așa. El este focșănean dar concurează pentru CSM Reșița.” 

 

 

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

alocării sumei de 76,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2018 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 

Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române . 
 

Președintele de ședință 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. 527 

 

 

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

Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate 

de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul municipiului Focșani, pentru 

anul 2018. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „aș avea o întrebare, chiar sunt foarte curios câte 

persoane sunt înscrise pentru ajutor social, chiar nu avem nici o cifră?” 

 

Dl. director Mihai Ciobotaru „135 de persoane sunt în evidență, din care 63 

sunt apte de muncă, restul sunt cu creștere copii și sunt și persoane care sunt bolnave.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „mulțumesc frumos.” 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 528 

 

 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Președintele de ședință 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. 529 

 

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 501/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007. 

 

Președintele de ședință 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. 530 

 

 

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

contractului individual de muncă, urmare a acordului părților, domnului Ionașcu 

Florinel inspector de specialitate gradul II gradația 5 în cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani, începând cu data 

de 28 decembrie 2017. 

 

Președintele de ședință 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. 531 

 

Dl. consilier Emanuel Gongu „vreau să-i mulțumesc d-lui Ionașcu Florinel 

pentru cât ne-a ajutat, pe mine în acest timp de un an și jumătate de mandat m-a ajutat, 

recunosc că l-am terorizat, este stilul meu, dar mi-a răspuns întotdeauna cu 

promptitudine, mulțumesc foarte mult și sincer m-aș fi abținut de la votul acesta ca să 

rămâneți aici. Aseară la comisii m-am abținut, dar astăzi nu, vă mulțumesc foarte mult 

și vă urez toate cele bune și mult succes în noua carieră.” 

 

 

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

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 82452 din 06.11.2017 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe 

colective P+3E și împrejmuire” – generat de imobilele amplasate în str. I. L. 

Caragiale nr. 5, nr. cad. 58442. 
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Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte știu că în acea zonă sunt construite 

în special case, acum o să apară așa dintr-o dată un P+3. Este o zonă de case acolo.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „tocmai printr-un 

plan urbanistic zonal se poate modifica regimul de înălțime. În zona respectivă, d-na 

Cherciu ar trebui să ne dea mai multe detalii, este zonă de locuințe colective? 

 

D-na Andreea Cherciu „pentru un P+3 nu văd de ce ar fi o problemă să se 

aprobe.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „eu am discutat deja cu câteva persoane din zonă și 

într-adevăr ei sunt foarte nemulțumiți vis-a-vis de acest proiect.” 

 

D-na Andreea Cherciu „de ce nu au venit la consultarea populației când s-a 

făcut la momentul respectiv?” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „presupun că nu s-a făcut informarea.” 

 

D-na Andreea Cherciu „s-a făcut informarea.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se aprobă acum 

raportul consultării.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „noi ne abținem fiindcă este o zonă de casă și 

dintrodată apare P+3 și o să vedeți că o să fie pe acolo probleme, o să ne trezim cu tot 

felul de reclamații.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „stimați colegi eu am fost în zona aceea acolo, 

este o zonă frumoasă de case și ca să trântim o dată un P+3, acolo nu se respectă 

regimul de înălțime. Pe mine chiar nu mă interesează, ce și cum, poate să fie un bloc 

frumos, dar eu spun așa, haideți să amânăm un pic proiectul acesta și vedem. Sunt 

mulți cetățeni care nu sunt de acord ca să se contruiască acolo, să-i umbrească un P+3, 

este un pic împotriva legilor arhitecturii și construcțiilor. Părerea mea este să amânăm 

un pic că nu cred că dă bine acolo un P+3 între case și ne mai gandim, poate îl face 

altfel. Aceasta este părerea noastră.” 

 

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

voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere” a d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai 

Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier 

Ana-Maria Dimitriu, Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea, devenind hotărârea 

nr. 532 
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Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a 

sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al 

municipiului Focșani. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „grupul consilierilor locali PNL vor să 

aducă o serie de amendamente la acest proiect și anume d-le Primar sunt discuții pe 

care le-am avut și aseară în comisiile de specialitate, le vom relua imediat. La capitolul 

IV, art. 4 se referă la o cerere ce va fi depusă cu cel puțin 5 zile anterior începerii 

efective a lucrărilor și va fi însoțită de următoarea documentație, cum scrie aici, deci în 

loc de 10 zile să fie cu 5 zile înainte depusă este primul amendament și vă rog să-l 

supuneți la vot.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „nu vreți să le spuneți pe toate 

odată?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „dacă este ok așa, da. La capitolul V, art. 

5.4 avem aici în perioada 15 noiembrie – 15 aprilie se impune interdicția de efectuare a 

lucrărilor, grupul consilierilor PNL propune ca în perioada 15 decembrie – 15 martie 

să se impună această interdicție de executare a lucrărilor ținând cont că în orașul 

Focșani investițiile nu sunt așa la orice pas. Capitolul IX, la garanția de bună execuție, 

aceasta să se restituie astfel 70% din această garanție să se restituie după încheierea 

procesului verbal de recepție și numai 30% după 1 an. La capitolul X care este corelat 

cu capitolul I, aveți aici ultimul paragraf, scrie așa operatorul care în decurs de 12 luni 

calendaristice a fost sancționat de 3 ori nu va mai putea obține aviz de spargere, dar la 

capitolul I aveți la punctul 1.2, prezentul regulament se aplică firmelor de construcții 

care execută lucrări în carosabil și lucrări pe domeniul public și privat la municipiului 

Focșani, deținătorilor sau administratorilor de rețele publice de interes local sau 

național cum ar fi ENGIE România SA, SC CUP SA, Telekom România, Electrica, 

RDS, Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, Poliției Rutiere precum și 

persoanelor fizice care prin natura lucrărilor executate afectează suprafețe aflate în 

domeniul public și Poliția Locală a municipiului Focșani și atunci aici nu este definit 

cum trebuie operatorul ținând cont că persoana fizică nu face singură lucrarea, clar că 

o contractează și atunci vă rog să țineți cont și să-mi spuneți acum ce implică acel 

operator? Lucrul acesta s-a discutat și ieri și nu mi-ați dat un răspuns, care operator?  

Nu este în corelare cu capitolul I, art. 1.2. Ascult, nu este nimeni atent, nu interesează 

pe nimeni, mă lămuriți cu operatorul și apoi să supunem amendamentele grupului PNL 

în totalitatea lor la vot.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „mai aveți vreun amendament?” 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „aștept să mi se explice ce înseamnă acel 

operator, pentru că persoana fizică nu face singură de capul dumneaiei lucrarea, clar 

contractează un prestator de servicii de gen și nu se corelează capitolul X cu capitolul 

I, art. 1.2, nu știe nimeni să-mi răspundă?” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le Bratu puteți să explicați?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu este vorba de 

dl. Bratu, ci de d-na Cherciu care a elaborat, serviciul urbanism. Vă spun eu despre ce 

este vorba d-na consilier. Prin definiție când vorbim de un operator vorbim de un agent 

economic în principal, dar în urma discuțiilor din ce îmi amintesc eu la ședința de 

comisie de ieri am convenit ca această mențiune să fie eliminată definitiv. Operatorul 

care este în curs de 12 luni calendaristice a fost sancționat de 3 ori nu va mai putea 

obține aviz de spargere și am spus că întâmpinăm mai multe dificultăți pe această 

temă.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu este corelat cu capitolul I deoarece 

aici rămâne persoana fizică, treceți aici în loc de persoane fizice, operatori.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am spus, nu se 

mai aplică această sancțiune , asta am vrut să spun.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da, dar este de corelat și am spus și mai 

devreme, dar nu ați fost atent, este corelat cu capitolul I, art. 1.2, atunci ar trebui scos 

persoanele fizice pentru că nu dumnealor prin prezentul regulament execută lucrări. 

Aici spuneți prezentul regulament se aplică firmelor de construcții care execută lucrări, 

cât și persoanelor fizice. Dumnealor nu fac lucrări, haideți să ne înțelegem.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dar dumnealor 

pot solicita aviz de spargere  și încheie un contract cu o firmă specializată care să 

execute lucrarea, nu este obligatoriu să vină firma specializată să obțină avizul de 

spargere și autorizația de construire și așa mai departe.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vreți să-mi spuneți că persoana fizică 

vine să ia avizul de spargere și răspunde agentul care-i face lucrarea? 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „el răspunde, cel 

care a obținut avizul de spargere, el răspunde pentru modul cum se derulează 

lucrările.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „păi nu este ok, pentru că nu am cum să 

răspund eu pentru o firmă care-și prestează servicii.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ba da, pentru că 

încheiați un contract. Dumneavoastră ca beneficiar încheiați un contract cu un 

prestator. Ce este așa greu de înțeles. Alta a fost discuția în ședința de comisie aseară 

că această sancțiune să-i spunem așa, operatorul care în decurs de 12 luni 
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calendaristice a fost sancționat de 3 ori nu va mai putea obține aviz de spargere să fie 

eliminată din prezentul regulament, nu așa s-a discutat aseară?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „ok, la capitolul XI aveți taxele percepute 

pentru eliberarea avizul de spargere. Taxele sunt un pic cam mari și consider că ar 

trebui reduse la jumătatea lor. Să rămână la prețul stabilit celei de 10 lei/mp, dar taxa 

ocupare domeniul public, celelalte sunt un pic cam mari pentru orașul Focșani.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aseară în ședință 

s-a convenit să nu se mai perceapă nici o taxă de emitere aviz.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „mai sunt și cele de garanție de bună 

execuție.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dumneavoastră 

garanțiile vreți să le reducem?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da, la jumătate și evident taxele 

respective care le-am eliminat aseară.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „haideți să 

discutați fiecare amendament în parte și să supuneți la vot pentru că așa nu mai 

înțelegem nimic.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu am spus, dar dl. președinte de ședință 

a considerat că este mai bine așa, așa se face.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-na consilier luați-o cu începutul, 

că într-adevăr aveți multe.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „la capitolul 

IV, termenul a fost pentru 5 zile, acesta este primul amendament.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „exact” 

 

Se supune la vot amendamentul cu 5 zile lucrătoare și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la capitolul V, lucrările să fie întrerupte 

între 15 decembrie – 15 martie. În regulament era trecut astfel 15 noiembrie – 15 

aprilie, noi am redus perioada aceea.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „asta este legea d-na consilier.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „nu cumva în lege se specifică și o anumită 

temperatură? Într-adevăr este un interval, dar cred că în acel interval dacă temperatura 

este mai mica de 5o, dacă îmi aduc eu bine aminte. Se poate lucra dacă temperatura 
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este mai mare de +50, dacă este sub nu se poate lucra, din câte îmi aduc eu aminte, dar 

este posibil să greșesc, dar eu cred că așa este.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „îmi invocați și mie un număr de lege?” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „verificăm, 

mergem la celălalt capitol și apoi revenim.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la capitolul IX am spus, restituirea 

garanției de bună execuție 70% după încheierea procesului verbal de recepție, iar 30% 

după anul de garanție cum scrie practic în regulament.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „vă referiți la 

art. 9.1?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu, la art. 9.3.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „buna 

execuție se restituie după trecerea perioadei de garanție doar după semnarea procesului 

verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor efectuate? Asta a fost propunerea. Aici 

propuneți dumneavoastră 70%.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le secretar scrie la 9.3, dacă ne uităm 

pe același regulament pentru lucrările de investiții garanția de bună execuție se 

restituie după trecerea perioadei de garanție, așa scrie în regulamentul actual. Doar 

după semnarea procesului verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor și ieri în 

comisiile de specialitate am spus că nu este ok, da? Am spus să nu se restituie 100%, ci 

70% două procesul verbal de recepție a lucrărilor și 30% după anul împlinit, ca să 

avem un fond, garanția pur și simplu a Primăriei.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „cu ocazia aceasta blocăm banii 

oamenilor acolo în acea investitie.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „păi atunci dații 100% la întocmirea 

procesului verbal de recepție.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale         

d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la capitolul X ați spus că scoateți ultimul 

paragraf, operatorul care în decurs de 12 luni calendaristice ... nu. Ideea era în felul 

următor, să-mi invocați acest operator care are corelare cu capitolul I, pct.1.2. Ați spus 

că scoateți ultimul paragraf de la capitolul X, operatorul care în decurs de 12 luni... 

Am vorbit și ieri în ședința de comisie acest lucru, operatorul care în decurs de 12 luni 

calendaristice a fost sancționat de 3 ori nu va mai putea obține aviz de spargere.” 

Se supune la vot amendamentul șise aprobă cu 21 voturi „pentru”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „și la capitolul XI taxele de aviz de 

spargere să fie scoase definitiv să rămână taxa de ocupare domeniu public, cea de 10 

lei/mp și garanțiile de bună execuție să fie înjumătățite și garanția de bună execuție la 

toate celelalte unde sunt invocate spații verzi de la 50 lei să fie de 25 lei/mp, drum de 

balast de la 50 lei la 25 lei/mp, trotuar, aleea betonată de la 200 lei la 100 lei/mp, 

stradă beton carosabil de la 300 lei la 150 lei/mp, trotuar din covor astfaltic de la 200 

lei la 100 lei, stradă covor astfaltic de la 400 lei la 200 lei și trotuar din pavele de la 

400 lei la 200 lei.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „da, le-ați înjumătățit.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da și la taxa de aviz spargere să fie 

scoasă definitiv.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale         

d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „revenim la 

5.4, referitor la perioadă.” 

 

D-na Andreea Cherciu „în normativul pentru realizarea pe timp friguros a 

construcțiilor și instalațiilor aferente indicativului C16/84, investitorii, proiectanții și 

executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea 

lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, consederat a fi intervalul 

cuprins între 15 noiembrie – 15 martie.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „ați spus și dumneavoastră de 15 martie.” 

 

D-na Andreea Cherciu „...dacă temperatura este inferioară de 50. 15 noiembrie 

– 15 martie și temperatura de 50C.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am recuperat o lună de zile, mulțumesc, 

legea e lege. Atunci ok, 15 noiembrie – 15 martie, recuperăm o lună.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „așa este, legea spune că în acest interval de timp 

dacă temperatura este peste +50 se pot executa lucrări, că este o temperatură corectă, 

dacă scade sub +50C sunt interzise lucrările în acest interval de tip. Ați înțeles d-le 

președinte de ședintă?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „noi am vorbit și ieri.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „haideți să votăm amendamentul ca 

în lege, nu-l mai citim încă o dată.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da, corelați cu articolul din lege.” 
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Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am și eu câteva amendamente de făcut și anume: 

la Cap. II – Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament se 

completează cu: 

- Drum public – orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, 

special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; 

drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu 

inscripții vizibile.  

  Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „la Punctul 7.1 – Cap. VII se completează cu: „Pe 

durata lucrărilor executantul va respecta prevederile prezentului regulament și pe cele 

ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.” 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „ la Punctul 9.3 din Cap. IX se modifică astfel: 

„Pentru lucrările de investiții, garanția de bună execuție se restituie astfel: 50% în 7 

zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție  privind aducerea 

terenului la starea inițială și 50% după data semnării procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „păi pentru că am spus ieri în ședințele de 

comisie că nu are sens să blocăm banii, noi am zis 100% să-i dați peste 1 an, ori azi nu 

vreți 70% cum am invocat noi ca și amendament, vreți 50%, adică ieri am picat de 

acord azi nu mai suntem de acord.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar ieri am picat de acord, am spus între 

70% cu 30%.” 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 9 voturi 

„abținere” ale d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț 

Filimon, Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea . 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „la a cap. XI – Taxele percepute pentru eliberarea 

avizului de spargere se elimină punctul 1 și 2 respectiv: 

 taxa aviz spargere în cazul intervențiilor în regim de urgență (avarii) – 100 

lei/mp și  

 taxa aviz spargere în cazul lucrărilor de investiții 50 lei/mp. 

  Tot la cap. XI – Taxele percepute pentru eliberarea avizului de spargere punctul 

3 se modifică astfel: taxă ocupare domeniu public (teren ocupat de materialele 

provenite din săpătură, utilaje, ș.a.) 10 lei/mp/zi. 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 
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Dl. consilier Ionuț Mersoiu La cap. III art 3 alin. 4 se completeză cu: acordul 

asociației de proprietari. Termenul de depunere a cererii prevăzut alin. (2) al art. 4 - 

Cap. IV se modifică astfel: din „cu cel puțin 10 zile anterior începerii efective a 

lucrărilor” în „cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior începerii efective a lucrărilor”. 

  Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate şi 

se adoptă cu 21 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 533 

 

 

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

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe 

asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2018. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

  Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte vreau să fac 2 amendamente, art. 33, 

34, 35, și 36 privind instituirea taxei de habitat, precum și anexele nr. 5 și 6 se elimină. 

La anexa nr. 1, cap. X, alte taxe locale, pagina 14, taxe stabilite de Direcția Urbanism 

și Autorizări se radiază următoarele taxe: taxa aviz spargere în cazul intervențiilor în 

regim de urgență, avarii, taxă aviz spargere în cazul lucrărilor de investiții. Pagina 15 

taxele stabilite de Serviciul Administrarea Patromoniului se radiază respectiv, taxa 

pentru utilizare temporară a locurilor publice în vederea amplasării de suporturi 

publicitare conform HCL nr. 159/2006, taxă utilizare canalizație, rețea de comunicații, 

pagina 17 taxe stabilite de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice pozițiile 18 și 19 se 

radiază întrucât acestea sunt prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare 

a Serviciului Public de Administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin 

domeniului public și privat al municipiului Focșani aprobat prin HCL nr. 160/2017, 

respectiv se radiază următoarele taxe: taxa vehicul ridicat cf. HCL 110/26/2008; taxa 

suplimentară pentru vehiculele ridicate și pentru care nu s-au perfectat formalitățile de 

eliberare în decurs de 48 ore, cf. HCL 110/267/2008. 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 470, alin. 5, cum am vorbit și ieri 

în ședințele de comisie, taxele nu se mențin conform anului fiscal 2017 și conform 

Legii 227/2015. Am înțeles de la dl. Nazâru că exită OUG nr. 17/2017 care spune că 

aceste valori sunt impuse. Eu aș vrea să susțin acest amendament prin rămânerea 

taxelor de la art. 470, alin 5, 6 să rămână ca în anul fiscal 2017.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „acestea le-am discutat ieri și am picat de acord 

cu toții nu? Spuneți-i și dl. consilier Nițu că el  nu a auzit.” 
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Dl. Meluș Nazâru „am comunicat și ieri, este vorba de OUG nr. 79/08.11.2017 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 privind Codul Fiscal prin care se 

stabilesc nivelurile pentru mijloacele de transport de peste 12 tone, sunt valorile 

impuse de lege, Consiliul Local poate doar să crească să aducă cote adiționale, nu 

poate să coboare sub nivelurile aprobate prin lege. Este împotriva legii a coborî aceste 

niveluri sub ceea ce prevede Codul Fiscal.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale        

d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este dată această OUG de Guvernul 

dumneavoastră PSD, că s-au maximizat și că au ajuns la valorile acestea în 2018, nu 

este vina noastră, noi doar am propus, grupul PNL o rămânere a acestor taxe ca în 

2017, nu am greșit cu nimic că venim în folosul cetățenilor. Următorul amendament 

art. 474, alin. 1, sunt toate taxele maximizate. Este vorba despre taxa pentru eliberarea 

certificatului de urbanism în mediul urban lei/mp, în anul fiscal 2017 valorile au fost 

maxime și noi avem aici o grilă, putem să ne încadrăm de exemplu de la 9 - 12 lei, ați 

maximizat ați pus 12 lei, de la 12-14 lei, este 14 lei și propun în anul 2018 la acest art. 

474, alin.1, la „a” să rămână 5, la „b” 6 lei /mp, la „c” 8 lei/mp, la „d” 10 lei/mp și la 

„e” să rămână 12 lei/mp.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu  și 9 voturi „pentru” ale       

d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vă reamintesc că ați fost de acord ieri în 

ședințele de comisie. Art. 474, alin. 4 taxa pentru avizare către comisia tehnică de 

urbanism și amenajarea teritoriului de către primar sau de către structurile de 

specialitate din cadrul Consiliului este între 0-15 lei, la fel ați maximizat-o și propun să 

fie 7 lei.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale         

d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 475 taxa pentru eliberarea unei 

autorizații pentru desfășurarea unei activități economice în mediul urban, este taxa 

eliberare autorizație pentru desfășurarea unei activități economice de către persoane 

juridice și persoane fizice autorizate, gen PFA, IF, inclusiv viza anuală care este 100 

lei/an, propun reducerea ei la 50 lei/an. Măcar de am avea noi persoane care să vină să 

își deschidă tot felul de societăți în orașul Focșani în condițiile în care nu au nici o 

facilitate.” 
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Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu  și 9 voturi „pentru” ale        

d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 475, alin. 2 taxele pentru eliberarea 

atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol este 80 lei, la pct. „a” taxa pentru eliberarea atestatului 

de producător 40 lei și la „b” taxa pentru eliberarea carnetului de comercializarea 

produselor din sectorul agricol tot 40 lei. Propun micșorarea acestora la 20 lei/an atât 

la pct. „a”, cât și la pct. „b”, practic ambele să fie 40 lei/an total.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale        

d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „art. 474, alin. 5 taxa pentru serviciile de 

reclamă și publicitate este între 1-3% și la fel valoarea maximă este 3%, propun 2%. 

Să lăsăm agenții economici să-și facă reclamă, publicitate, să poată să aibă 

posibilitatea să nu plătească într-un contract de publicitate sau sponsorizare sau 

reclamă, o valoare mai mare să rămână 2%.” 

 

Dl. Consilier Emanuel Gongu „propun și eu un amendament dacă se poate să 

radiem, în ultimii 10 ani nu a venit nici măcar o persoană, nu a cerut această taxă. Dacă 

vine cineva este gratuită, nu radiere. Nimeni nu a plătit o taxa din aceasta. Aseară am 

stat jumătate de oră pentru această taxă de 5 lei.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „5 lei cu 5 lei cu 5 lei cu 3 lei cu 2 lei, iaca 

se face un buget.” 

 

Dl. Consilier Emanuel Gongu „d-na consilier în ultimii 10 ani nimeni nu a 

plătit această taxă de 5 lei.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „si atunci de ce a rămas aici, eu am propus 

micșorarea ei, este vreo problemă?” 

Se supune la vot amendamentul d-nei consilier Dimitriu și nu se aprobă cu  și 9 

voturi „pentru” ale d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, 

Ionuț Filimon, Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Gongu … 

 

Dl. Meluș Nazâru „cred că nu s-a înțeles, este vorba de contractele de 

publicitate făcute de firme care sunt autorizate special pentru așa ceva. Încheie un 

contract cu o persoană beneficiară de reclamă publicitară. Avem firmele mari de 
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publicitate din București care au afișate pe raza municipiului Focșani pe acele panouri 

amplasate prin diverse locuri, diverse reclame, pentru Carrefour, pentru Kaufland, 

pentru beneficiari. Operatorul de publicitate încheie un contract cu un beneficiar, iar 

noi încasăm. Dacă el încasează 100 lei, noi încasăm 3%, de fapt ni-l virează operatorul 

de publicitate este prin reținere la sursă și virat la bugetul local, el încasează 100 lei și 

nouă ne dă 3 lei. Ceea ce se propune este ca el să încaseze 100 lei și să ne dea nouă 

zero lei, ceea ce propune dl. consilier Gongu sau 2 lei cum propune d-na consilier. 

Legea  nu permite să fie zero lei, chiar Codul Fiscal spune că este 1 si 3%.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „vă retrageți amendamentul?” 

 

Dl. Consilier Emanuel Gongu „dacă legea spune așa, dl. Nazâru știe cu 

siguranță mai bine de această lege a taxelor, îmi retrag amendamentul.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 486, alin. 1, aici văd că este pct. 

1,2,3, este o taxă eliberare prelungire autorizație taxi pentru fiecare autovehicul utilizat 

în efectuarea serviciul de transport persoane în regim de taxi este o valoare de 100 lei 

pentru persoanele fizice autorizate, intreprindere individuală și intreprinderi familiale 

și persoane juridice 200 lei. Propun la primul punct să fie 50 lei și cel de-al doilea la 

persoane juridice 100 lei.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „dacă-mi permiteți fac și eu o 

întrebare totuși văd că le dați pe toate taxele acestea la jumătate, cum le argumentați? 

Ați documentat lucrurile acestea?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „le argumentez prin faptul și este foarte 

simplu, nu trebuie să faci studii pentru așa ceva. În primul rând nivelul de trai în orașul 

Focșani este printre penultimele ca loc în țară, haideți să nu exagerăm, investitori nu 

avem, locuri de muncă nu avem, emigrarea este la cote maxime, măcar pentru cei care 

au mai rămas în municipiul Focșani să aibă taxe mai suportabile.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „nu-mi iese din minte faptul că niște 

copii nu beneficiază de locuri de dormit, tocmai că vă pasă, nu-mi iese din minte că 

dacă reducem aceste taxe toate la jumătate și vă spun și eu de ce nu sunt de acord cu 

aceste reduceri, sunteți împotriva fondurilor europene, sunteți împotriva banilor 

europeni.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „aici vă contrazic, a trecut proiectul, nu 

știu care este discuția. D-le președinte de ședință această Primărie are excedent 

bugetar, o să rămână fără el, știți de ce? Nu din vina consilierilor PNL d-le președinte 

de ședință. Haideți să ne înțelegem.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „v-am spus părerea mea, de aceea nu 

votez eu, restul colegilor votează cum doresc.” 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este problema dumneavoastră cum 

votați.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu  și 9 voturi „pentru” ale       

d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „așa ați tratat și cetățenii în ceea ce 

privește taxa de habitat, cu aceeași nonșalanță pe care o aveți și acum.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu vrem să avem un oraș mai frumos.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „haideți să fim serioși v-ați jucat ba e taxa, 

nu e taxa. Haideți să ne înțelegem, nu suntem la teatru. La art. 486 aveți taxa pentru 

eliberare certificat de urbanism în regim de urgență, care înseamnă 5 zile lucrătoare, 

iar regimul de urgență este de 500 lei plus contravaloarea taxei pentru eliberarea 

certificatului de urbanism. Odată ce plătesc o taxă pentru eliberarea certificatului de 

urbanism, nu înțeleg care este scopul acelei taxe de 500 lei, în condițiile în care 5 zile 

nu reprezintă regim de urgență și în condițiile în care în anul fiscal 2017 această taxă 

nu exista. Propun scoaterea ei definitiv, iar la taxa pentru eliberarea autorizației de 

construire în regim de urgență, unde la fel sunt 5 zile lucrătoare, nu reprezintă regim de 

urgență, dacă ne uităm și în legi regim de urgență nu înseamnă 5 zile, este 1.000 lei 

plus contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizație de contruire, aici propun 

reducerea ei la 500lei și în nici un caz regim de urgență nu este firesc. Dacă este regim 

de urgență să fie la eliberarea certificatului pe loc, iar la autorizația de construire este 

adevărat necesită mai mult timp poate fi 3 zile lucrătoare.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „am o întrebare, se poata da 

certificatul de urbanism pe loc?” 

 

D-na Andreea Cherciu „nu”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „să înteleg că ne lovim de niște semnături, 

de aceea nu se poate elibera astăzi?” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „sunt mult mai mulți factori.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu mi s-a dat un răspuns concret, aș 

prefera să-l am, conform legii, conform regulament conform a ceva, nu așa pur și 

simplu.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „de ce anume este considerat regim 

de urgență 5 zile și de ce d-na consilier spune că nu este regim de urgență 5 zile, dacă 

puteți să ne spuneți cam ce volum de muncă este pentru a aceste hârtii?” 
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D-na Andreea Cherciu „analiza documentației durează între 1-2 zile, apoi 

redactarea. Sunt și certificate care se pot face într-o oră, sunt și care durează o zi, 

depinde de zonă și de problema pe care o solicită cetățeanul.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „ați văzut că la certificat se poate da și 

într-o oră, deci am zis în aceeași zi.” 

 

D-na Andreea Cherciu „da, dar depinde de problemă și de situația zonei. 

Depinde și de situație, sunt unele care se pot elibera mai repede, sunt unele care 

durează pentru că necesită o analiză mai amplă.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „dacă noi dăm acum pe loc, toți vor 

veni și vor dori pe loc, chiar dacă unor hârtii le va fi aproape imposibil să le poți 

elibera rapid.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă dau un 

simplu exemplu, pentru un certificat de urbanism de elaborare PUZ câte zile trebuie să 

lucrați la el?” 

 

D-na Andreea Cherciu „cam 2 zile.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „2 zile fizic până 

la redactarea documentului?” 

 

D-na Andreea Cherciu „da.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „să înțeleg că este așa puhoi la serviciul 

urbanism și este o singură persoană care muncește acolo?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunt 6 angajați 

care au 140 de lucrări fiecare.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „foarte bine, bine că avem lucrări.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se construiește, 

nu suntem un oraș sărac.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „suntem foarte sărac, țin să vă 

reamintesc.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu mă uit cum se 

dezvoltă foarte frumos orașul pe diverse cartiere, cum se construiesc, cum vin cereri în 

continuu pentru eliberare certificate de urbanism și autorizații de construire și se 

eliberează în continuu, pe zi se eliberează câte 20-30 de documente de la certificate de 
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urbanism, atestări de edificarea clădirilor, autorizații de construire și altele stimată d-nă 

consilier.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „și care este rolul acestei taxe, dacă nu a 

fost în anul fiscal 2017 și spuneți că regim de urgență înseamnă 5 zile lucrătoare.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunt foarte multe 

solicitări, oamenii așteaptă maxim până la 30 de zile, au fost cazuri când s-au așteptat 

și peste 30 de zile din cauza lipsei de personal și a arhitectului șef. A fost o perioadă 

când știți foarte bine și-a dat demisia, până am găsit soluția legală să găsim o persoană 

care să semneze pentru arhitectul șef, nici în acest moment nu avem arhitect șef cu 

toate că am scos postul la concurs de cel puțin 4 ori și nu s-a prezentat nimeni. Și avem 

în continuare o organigramă mărită care ați aprobat-o, 23 de posturi din cele 23 de 

posturi deocamdată sunt ocupate doar 6, din cele 6 posturi, o persoană cel puțin în 

persoana d-nei Cherciu exercită atât funcția de arhitect șef, cât și funcția de șef birou 

urbanism. Din 6, una este șef, iar mai avem o altă persoană care în permanență trebuie 

să asigure relația cu publicul în registratura Primăriei. Deci practic 4 sunt cei care le 

lucrează și cu d-na care lucrează și în calitate de șef și arhitect șef și în calitate de 

simplu inspector, are și zona dumneaiei în administrare în continuare, este complicat și 

dacă dumneavoastră  aveți curiozitatea vă invităm să vedeți lucrările care sunt în 

operare la serviciul urbanism. Și eu îmi doresc să putem elibera certificatul de 

urbanism după o zi pe alta. Am introdus deja posibilitatea de a se emite certificatul de 

urbanism on-line, tocmai pentru a evita în primul rând contactul direct între cetățean și 

funcționar pe de o parte, pe de altă parte am facilitat cetățenilor și constructorilor să nu 

mai vină până la Primărie să poată să depună cererea din fața unui calculator pe de o 

parte, iar pe de altă parte timpul acordat explicațiilor în biroul de relații cu publicul s-ar 

reduce foarte mult, dar până ajungem la acel deziderat sunt foarte multe lucrări și am 

spus dacă cineva este într-adevăr foarte presat de  timp pentru a se justifica și pentru a 

avea o  motivație am spus să introducem o taxă de urgență. Într-adevăr poate este prea 

mare. Aseară am căzut de acord că o reducem la jumătate, cea pentru certificat de 

urbanism.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am căzut de acord cu mai multe lucruri 

pe care nu l-ați votat ca și amendamente d-le Primar. Între timp ne-am gândit că este 

mai indicat, atât timp cât le dați într-un termen foarte lung și certificatul și autorizația 

nu are sens să mai luați și taxă. Adică dumneavoastră cum veniți în ajutorul cetățenilor 

municipiului Focșani prin a lua alte taxe, alte biruri?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vin în sprijinul 

cetățenilor prin a elibera acestea mai repede.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „oamenii muncesc mai repede dacă 

plătesc cetățenii acea taxă, care este ideea?” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se dă prioritate 

în defavoarea celorlalte.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este pe prioritate, pentru a veni la 

Primăria municipiului Focșani trebuie să plătesc taxe în plus?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă mergeți si 

vreți un cazier la urgență, plătiți.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu este peste tot, Galați-ul, Brăila nu au 

aceste taxe. Interesați-vă d-le Primar înainte de a vorbi.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-na consilier nu este obligatoriu să-

l iei în 5 zile, poți să aștepți și atunci este gratuit.” 

 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu  și 9 voturi „pentru” ale d-

nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 100, alin. 1, pct. 18 este introdusă 

taxa de vehicul ridicat conform HCL 110/2008 cu modificările și completările 

ulterioare de 300 lei/zi. Ieri am stabilit la fel în ședințele de comisii că această taxă va 

fi scoasă și la pct. 19 taxa suplimentară pentru vehiculele ridicate și pentru care nu s-au 

perfectat formalitățile de eliberare în decurs de 48 de ore conform HCL 110/2008 cu 

modificările și completările ulterioare 10lei/zi. Aici am zis iarăși că trebuie scoasă din 

cauza faptului ca nimeni nu este dator să plătească 10 lei/zi pentru că nu s-au perfectat 

formalitățile de eliberare în decurs de 48 de ore.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte s-a votat amendamentul acesta, 

dumneaei cred că are notat acolo și trebuia să spună.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „când s-a votat acest amendament d-le 

consilier?” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „acum 5 minute.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu nu am auzit nici cifra, nici suma, nici 

punctul.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le consilier Nițu recitiți puțin ca 

să lămurim problema aceasta, să nu existe discuții.” 
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Dl. consilier Radu Nițu „la pagina 17 taxe stabilite de Direcția de Dezvoltare 

Servicii Publice pozițiile 18 și 19 se radiază întrucât acestea sunt prevăzute de 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Administrare, 

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

municipiului Focșani aprobat prin HCL nr. 160/2017, respectiv se radiază următoarele 

taxe: taxa vehicul ridicat cf. HCL 110/26/2008; taxa suplimentară pentru vehiculele 

ridicate și pentru care nu s-au perfectat formalitățile de eliberare în decurs de 48 ore, 

cf. HCL 110/267/2008.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar suntem români sau ce 

suntem, nu s-au perfectat formalitățile, același lucru l-a spus dl. consilier Nițu.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „mai aveți vreun amendament?” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „ar trebui 

renunțat la acest amendament.” 

 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „da a spus că renunță.” 

  

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „mai am și eu un amendament la art. 486 propun 

perioada de eliberarea certificatului de urbanism la 3 zile în regim de urgență și o 

scădere de la 500 lei la 250 lei și taxa pentru autorizația de construcție de la 1.000 lei 

la 500 lei. 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu  și 21 voturi „pentru”. 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 534 

 

 

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 193,00 mp, situat în 

Focșani, bdul. Unirii nr. 18, T. 192, P. %10583, 10578 ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani, către SC Tipograful SRL. 

  

Președintele de ședință 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. 535 

 

 

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 270,00 mp, situat în 

Focșani, str. Mărășești nr. 4A, T. 71, P. %4234 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către SC Roșca Conf Focșani. 
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Președintele de ședință 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. 536 

 

 

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

clasificării unității locative situată în bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani în locuință de serviciu. 

 

Președintele de ședință 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 nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „abținere” a d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai 

Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, Corneliu Gheoca și d-nelor consilier Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea. 

 

 

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

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață 

de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Iong. Ion Basgan nr. 8, sc. 1, ap. 1, T 57, P 

3513% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea 

doamnei Gheoca Mihaela. 

 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Corneliu Gheoca „să se consemneze faptul că nu particip la vot”. 

 

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

13 voturi  „abținere” și 8 voturi „pentru” a d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, 

Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea. 

 

 

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

schimbării repartiţiei pentru familia Șerban Neculai din imobilul situat în 

Focșani, bdul. Gării nr. 10 în imobilul situat în Focşani, str. Muncitori nr. 1 în 

conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată  și modificată. 

 

Președintele de ședință 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. 537 
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Se prezintă punctul 28 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. 

 

Președintele de ședință 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. 538 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „eu vroiam să mulțumesc tuturor 

consilierilor că ați votat acest proiect, 55 de familii de tineri așteaptă o locuință ANL și 

sincer le-ați făcut un cadou frumos de Crăciun. Vă muțumesc frumos.” 

 

 

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

schimbării repartiției pentru un număr de 3 familii în conformitate cu Legea 

locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea  nr.152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată. 

 

Președintele de ședință 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. 539 

 

 

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

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, 

bloc 67, tronson 9, ap. 6 înscris în CF 54675-C1-U24 UAT Focşani către domnii 

Zaharia Titi și Zaharia Elisabeta. 

 

Președintele de ședință 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. 540 

 

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi proiect de hotărâre privind alegerea 

unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o 

perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2018. 
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Dl. Președinte de ședință d-nul Mihai Nedelcu „îl propun eu pe dl. consilier 

Mersoiu Ionuț.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „pentru” a d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai 

Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea, devenind hotărârea nr. 541 

 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de 

hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în 

municipiul Focșani. 

 

Președintele de ședință 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. 542 

 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de 

hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particular din municipiul Focșani, pentru anul  școlar 

2018-2019. 

 

Președintele de ședință 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. 543 

 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de 

hotărâre privind acordarea premiilor de excelență pentru salariații Aparatului 

Permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani. 

 

Președintele de ședință 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. 544 

 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de 

hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Transport Public 

SA Focșani. 
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Președintele de ședință 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. 545 

 

 

 Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Mihai Nedelcu: solicită înscrieri la cuvânt. Se 

înscriu la cuvânt d-nii consilieri : Neculai Tănase, Marius Eusebiu Iorga, Costel 

Bârsan, Radu Nițu și Emanuel Gongu. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vreau să vă spun că pentru astăzi, pentru ședința 

de astăzi sunt foarte mulțumit că am reușit să oprim avalanșa de taxe care se abăteau 

asupra focșănenilor, chiar dacă dumneavoastră, a venit dl. consilier Nițu care nu știa ce 

taxe se radiau, dar el le-a citit repede și gata ați scăpat focșănenii de taxe, 

dumneavoastră habar nu aveați ce taxe erau acolo d-le consilier Nițu. Deci sunt foarte 

mulțumit că am oprit avalanșa de taxe care vroiați să o trimiteți spre focșăneni, să-i 

îngropați în taxe. Din păcate și aici eu mă refer și la dumneavoastră ca cetățeni, fără 

nici un temei legal ați refuzat, un proiect care efectiv nu aveați ce să-i reproșați nimeni, 

este o chestie de … un balcon a unui cetățean.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Mihai Nedelcu „d-le consilier spuneți-mi dacă la 

discuții ne  putem jigni? Haideți să fim civilizați, să păstrăm și solemnitatea ședinței și 

să nu ne jignim pentru că ne putem jigni ușor fiecare pe fiecare.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „la proiectul acela cu balconul chiar nu exista nici 

un temei legal, aceasta este o chestie omenească să spunem așa. Dacă dumneavoastră 

credeți că v-ați răzbunat în vreun fel nu uitați că armata e lungă și vine 1 ianuarie și va 

fi greu la anul. Eu vă mulțumesc că ați fost foarte paroliști, mulțumesc frumos.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „chiar nu vreau să jignesc pe nimeni, 

dimpotrivă profit de această ocazie să urez tuturor concetățenilor mei Sărbători Fericite 

și La mulți ani și dumneavoastră dragi colegi să vă dea Dumnezeu un Crăciun liniștit 

fericit, alături de cei dragi, un an nou cu multe bucurii, iar în ceea ce ne privește pe noi 

ca și consilieri locali sper și mă rog ca anul 2018 pentru unii din noi să aducă mai 

multă înțelegere, să lăsăm la o parte influențele negative să nu uităm că noi suntem aici 

numai și numai pentru cei care ne-au votat și speră din partea noastră un trai mai bun, 

un oraș mai curat, mai frumos și un trai mai decent în primul rând. Vă mulțumesc și vă 

urez multă sănătate și La multi ani.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „subscriu la ceea ce a spus colegul meu de bancă, 

într-adevăr să terminăm această ședință într-o manieră mai pacifistă. O să vreau să-i 

atrag atenția d-lui Primar, să spun așa, că dânsul a călcat pe bec cu anumite acțiuni ale 

dânsului, eu le am enumerate aici și credeți-mă că știu ce spun, vreo 4 legi încălcate, 

dar pentru că este sfârșitul anului și trebuie să ne împăcăm cu toții eu propun ca          
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dl. Primar să-și ceară scuze. Dacă orgoliul dânsului nu-i permite în public, accept și în 

particular și consider că acest capitol este închis. Mulțumesc, vă urez numai bine.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „s-au invocat aici cetățenii municipiului Focșani, într-

adevăr noi aici suntem trimiși de cetățenii municipiului Focșani în Consiliul Local, eu 

vreau să vă spun foarte direct și deschis să nu credeți că nerealizările Primarului sau a 

celor din Primărie nu se răsfrâng poate mai mult asupra noastră pentru că noi hotărâm 

proiectele Consiliului Local. Ați invocat de foarte multe ori cetățenii, dar vă spun că ați 

fost de „n„ ori împotriva cetățenilor. Eu Radu Nițu, vă asigur că voi fi același om 

serios și să vă bazați pe mine și aparatul din Primărie, am fost alături de cetățeni și voi 

fi alături pentru cetățenii municipiului Focșani. D-le consilier Tănase nu am nimic cu 

dumneavoastră, dar influențele pe care le ai nefaste din toate zonele v-ați mișcat de „n„ 

ori aici, vă urez un Craciun fericit, cum se spune acum să fim mai buni și mai înțelepți. 

Sper că anul 2018 să ne aducă la toți multă sănatate și să avem mai multă 

înțelepciune.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vă mulțumesc d-le consilier și mulțumesc tuturor 

colegilor.” 

 

Dl. consilier Emanuel Gongu „nu sunt un om al sportului, dar sunt pentru 

sport, știți foarte bine că iubesc sportul, am văzut că au fost premiați sportivii, cei mai 

merituoși, din păcate nu toți pot fi premiați, asta  este. Să știți că vineri la ora 09,30 la 

Cinema Balada va fi festivitatea de premiere a acestor sportivi, organizată de CSM 

2007, unde voi fi prezent și eu și colegul meu, dl. președinte de la CSM 2007. Acea 

listă pe care am avut-o în proiectul de astăzi, din această listă au fost omise niște 

persoane, sunt antrenorii. Să ținem cont că acești sportivi focșăneni care ne aduc 

onoare în competiții naționale, internaționale, chiar mondiale sunt antrenați totuși de 

niște oameni care au probleme mai mult sau mai puțin reale. Aici vreau să reamintesc 

pe dl. Sandu Zisu la judo și sado, are doi copii la lotul național pe Tomescu Mircea și 

Neagu Claudiu Adrian. Aceștia sunt la lotul național, au fost plecați în Chile 5 sportivi 

din România, doi au fost focșăneni. Felicitări. Avem multe alte persoane Necula 

Ramona Florina, Vlase Violeta și mulții alții, Iamandei Robert, un copil foarte bun. Ii 

menționez să-i știe și publicul larg pentru că nu toți au acces la datele pe care le avem 

noi.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „iertați-mă că vă întrerup stimate coleg 

antrenorii sunt pe anexa proiectului de hotărâre.” 

 

Dl. consilier Emanuel Gongu „sunt, dar vreau să-i amintesc pentru că 

persoanele care ne privesc acum poate nu au acces la datele pe care le avem noi. Pe dl. 

Alecsandresu Gabriel care are un elev, a ieșit numărul 18 mondial, pe dl. Vasiliu Mihai 

Răzvan un copil de 17-18 ani care va avea un viitor strălucit. Deasemenea are mulți 

alți copii care sunt foarte, foarte buni. Vreau să o menționez în mod special pe d-ra 

Claudia Prisecaru, avem onoarea să o avem la CSM 2007 după mulți ani, unde a fost 

legitimată la alt club, care este vicecampioană și balcanică și națională și toate cele 

respect pentru dumneaiei. Dl. Batog Marius are la fel niște copii deosebiți pe Pleș 

Ionuț, Slăvoiu Alexandru și Irinoiu Corina, sunt mult mai mulți. Nu în ultimul rând 
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vreau să-l reamintesc pe Borș Laris campion balcanic, argint european, un copil de 17 

ani care a intrat la seniori, ne imaginăm ce talent are acest copil antrenat de dl. Stănică 

Grosu. Mai sunt și alții care vor fi premiați. Și cum acest an a trecut au fost și bune au 

fost și rele din păcate țin să remarc lipsa unei persoane din această sală, dacă îmi 

permiteți, o persoană care a lipsit doar la edința de azi și cea precedentă, dl. Profiroiu, 

este un om deosebit, știu că l-am stresat și pe dumnealui, unul dintre cei mai buni 

profesioniști din Focșani, fostul director al CUP Salubritate, un om deosebit, 

momentan interimar, din păcate și-a depus demisia. Vreau să fac o mențiune către dl. 

Vulpoiu, director la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, dacă la începutul anului 

am avut comentarii foarte acide la adresa directorului de la Direcția de Dezvoltare pe 

dl. Vulpoiu țin să-l felicit, au început să vină diferite utilaje care să ajute și să 

înfrumusețăm orașul, felicitări d-le Vulpoiu. Din păcate anul trecut am făcut o 

mențiune, o supărare personală referitoare la persoanele cu handicap, cu regret am fost 

informat că dl. Drăgan Gabriel, persoană despre care s-a scris și la ziar, este paralizat 

de vreo 20 și ceva de ani, a rămas fără cărucior d-le Primar, i s-a rupt din cauza acelor 

praguri care nu sunt. Dumnealui ca să facă mișcare trebuie să coboare niște borduri 

care sunt foarte înalte și nu s-a luat nici o măsură d-le Primar. D-le Primar eu sunt în 

sud și ziua și seara stau acolo până târziu, deci credeți-mă nu sunt, dacă găsesc îmi 

prezint scuze în fața dumneavoastră și a cetățenilor dacă eu văd măcar o bordură 

reamenajată. Din păcate acest an a adus și surprize, cu regret am constatat că fosta 

noastră colegă și prietenă a colegilor de la PNL pe d-na Maria Panaite Irina Anca a fost 

exclusă din partid, este regretabil. Politica ne oferă și astfel de surprize, politica după 

cum se știe este o mizerie, în general, dar vă spun a fost exclusă din partid din PNL și 

deasemenea și din Consiliul Local și-a pierdut mandatul pentru că din păcate așa este 

trecut în lege, de ce? Pentru că a votat patru proiecte pentru Focșani cu 2/3, da. Dacă 

acum i-aș întreba pe colegii mei de la PNL ce proiecte au votat, probabil că nu-și vor 

aminti, cu siguranță nu-și vor aminti, a votat două proiecte pe care ulterior dragi colegi 

de la PNL, nu sunteți liberali, sunteți PNL-iști și pot argumenta, le-ați votat, deci ați 

exclus-o degeaba pe d-na Maria Panaite Irina Anca. Acele proiecte, trecerea terenurilor 

de la Liceul nr. 1 la Liceul Sportivși proiectul cu iluminatul au trecut cu votul 

dumneavoastră. Deci d-na Maria Panaite a fost exclusă degeaba, mjulțumim 

coordonatorului dumneavoastră din umbră. Aproape de final țin să-i urez La mulți ani 

d-lui consilier Iorga pentru ziua de mâine, când este ziua dumnealui. Și tuturor 

cetățenilor La multi ani, sănătate, fericire și să fim puțin mai buni la anul, dacă vă 

permite șeful de partid.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Mihai Nedelcu „urez și eu la rândul meu tuturor aici 

de față un călduros La mulți ani, liniște, pace, gânduri bune, să fim iubiți, să fim 

sănătoși că este mult mai important.” 

 

Dl. Toader Constantin „bună seara, mă numesc Toader Constantin, 

reprezentantul comunității de romi din Vrancea. Vroiam să adresez o întrebare către 

reprezentanții Primăriei municipiului Focșani legat despre acele 38 de notificări 

primite de către 38 de familii de romi ca în 15 zile să părăsească imobilele? Asta este 

una dintre întrebări. A doua întrebare vroiam să o adresez și dacă se putea să-mi dați și 

mie un articol de lege unde îngrădește dreptul la o locuință datorită unor amenzi? Și a 
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treia întrebare este că, ce facem cu aceste familii, 38 de familii, înseamnă 74 de copii 

minori care vor rămâne în stradă?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le Toader 

Constantin aceste familii și nu numai aceste familii, mult mai multe familii ocupă 

locuințe din fondul locativ care au fost transformate în locuințe sociale prin aprobarea 

Consiliului Local, în mod abuziv fără contract de închiriere. Este o procedură juridică 

foarte clară prin care se spune negru pe alb, persoanele care ocupă în mod abuziv 

trebuie să elibereze imobilul respectiv. În acele imobile urmează să se facă repartiții 

pentru alte familii care au îndeplinit condițiile stabilite aici de Consiliul Local și nu 

vorbim de amenzi, vorbim de tot ceea ce înseamnă obligații restante la bugetul local și 

la furnizorii de utilități. A fost o condiție obligatorie prin care s-a făcut departajarea 

între cererile depuse de mai mulți solicitanți. Din păcate trebuie să vă reamintesc că în 

urma ultimului control efectuat de către Curtea de Conturi mi s-a impus să recuperăm 

în primul rând debitele restante ale celor peste 100 de familii care înregistrau obligații 

restante la bugetul local și care nu se ridică decât la suma de 900 mii lei, adică undeva 

la 9 miliarde lei vechi și în continuare va trebui să luăm toate măsurile să nu mai 

ajungem în situația ca acele persoane să genereze cheltuieli pe care trebuie să le 

suporte din bugetul local Primăria, buget local care vă reamintesc este format din 

contribuțiile tuturor focșănenilor. Nu știu dacă este echitabil în fața focșănenilor să 

suporte dumnealor aceste cheltuieli pe care le generează o familie care stă fără 

contract, căruia nu pot să-i cer nici contravaloarea energiei electrice, nici 

contravaloarea apei, căldurii și a chiriei. Neavând contract eu nu pot să mă îndrept sub 

nici o formă decât atât, să-l rog să evacueze clădirea respectivă. Știți foarte bine că 

suntem implicați în mai multe proiecte atât cu Romact, cât și pe anumite strategii de 

incluziunea familiilor rome, ne vom gândi la o variantă, dar până atunci legea trebuie 

respectată de toți cetățenii municipiului Focșani și nu cred că este cineva care să spună, 

da domnule lasă-i să stea acolo să facă cheltuieli cât lumea. Să vă reamintesc că din 

2008 blocurile din str. Revoluției nr. 16 și 17 și din Aleea 1 Iunie G2, nu au fost 

racordate individual și nu a plătit nimeni dintre locatari nu au plătit un leu energie 

electrică? Toată energia electrică s-a plătit din banii focșănenilor pe iluminatul public? 

Vreți să vă reamintesc chestiunea aceasta? Vi se pare normal? Știți care a fost 

întrebarea care mi s-a adresat de către concetățenii noștri în momentul în care i-am 

debranșat de la energie electrică în vederea reblanșării și contorizării acestor 

consumuri de energie? Cum domnule de acum ne puneți să plătim curent? Dar noi 

unde ne mai încălzim? Dar noi cu ce mai facem mâncare? Eu v-am spus și am avut „n” 

discuții pe această temă, trebuie să luați măsuri, dacă toți cei care sunt acolo își achită 

datoriile, le închei contracte de închiriere, dar până atunci sunt alții la rând, este deja o 

listă de peste 100 de familii care așteaptă să fie repartizate și nu pot fi repartizate 

locuințele respective pentru că sunt acum ocupate în mod abuziv, repet în mod abuziv, 

ilegal fără a deține contract de închiriere. Deci au fost multe cazuri și le știți, nu are 

sens să le mai repetăm, când au fost evacuate în timpul verii, acele familii trebuiau să-

și caute în această perioadă un loc unde să locuiască și ei în loc să-și caute acea 

locuință, ce au făcut, s-au dus și au spart uși la alte apartamente sau garsoniere aflate în 

proprietatea Primăriei. Pe dumneavoastră vă întreb atât, vi s-ar părea normal dacă aveți 

o casă, să zicem nelocuită să vină cinevă să vi-o ocupe abuziv? Să stea acolo în casa 

dumneavoastră și să mai facă și cheltuieli pe care să le suportați dumneavoastră? Eu 
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întreb, dacă dumneavoastră vi se pare echitabil și normal această situație, nu am nimic 

împotrivă, atunci haideți dragi focșăneni cu toții să nu mai plătim un leu la Primărie, să 

nu mai plătim un leu la utilități că vine cineva și ni le plătește din eter, poate vine de la 

Guvernul României să ne plătească aceste impozite și taxe. Nu mi se pare normal, eu 

cred că am dat tot concursul tuturor celor care au respectat legea și am spus-o foarte 

clar și un leu dacă aveți obligații restante și nu le achitați unu nu este egal cu zero. 

Spune foarte clar în Hotărârea de Consiliu Local să nu înregistreze obligații restante la 

bugetul local și la furnizorii de utilități. Asta este situația, trebuie să ajungem și noi 

într-o stadiu de normalitate și atrag atenția tuturor cetățenilor care vor avea reînnoite 

contractele că am dat dispoziție și se va urmări dacă își respectă clauzele contractuale, 

altfel dacă la 3 luni de zile înregistrează obligații restante i se reziliază contractul și va 

fi imediat evacuat și este așa cum spune dl. viceprimar Iorga, care se ocupă în mod 

direct de partea de fond locativ, este a patra somație nu este prima. Eu știu că în 

perioada 1 decembrie - 31martie nu se fac evacuări, dar nu se fac evacuări în condițiile 

în care are contract, dar nu a avut contract niciodată familia respectivă.” 

 

Dl. Toader Constantin „unii dintre ei care au primit notificări au contracte și 

adeverințe eliberate de dl. Bacinschi.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „de dl. Bacinschi 

ce adevențe s-au eliberat? O hârtie de mână pe care spune da sunt de acord să locuiască 

acolo? Aceea nu ține loc de contract de închiriere d-le Constantin, îmi pare rău.” 

 

Dl. Toader Constantin „și atunci ce trebuie să facem cu familiile acestea? Le 

luăm și le ducem unde?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „noi ne ducem 

procedura până la capăt că oricum nu vor da curs notificării noastre. Dacă vor da curs, 

vom vedea ce vom face cu ei dar știu că nu vor da curs. Noi ne facem procedura, 

ajungem în instanță, durează și 2 ani de zile, știți foarte bine procesul cu asemenea 

familii.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vreau să îmi cer scuze că astăzi am fost foarte 

calm, dar la sfârșit acum m-am enervat și am fost supărat pentru că ieri am căzut cu 

toții de acord să tăiem, să eliminăm sau să reducem din taxe pentru focșăneni și astăzi 

am constatat că după ce am tăiat o bună parte, o altă parte nu ați mai fost de acord și 

pur și simplu am devenit trist pentru asta și probabil din cauza aceasta am fost un pic 

mai coleric. Dar eu îmi cer scuze și vreau să vă spun că problemele bugetare pe care o 

să le aibă Focșaniul și nu numai Focșaniul nu sunt din cauza noastră, eu vă spun că 

sunt din cauza majorității parlamentare care a votat Codul Fiscal, din cauza Guvernului 

probabil, deci vinovați o să găsiți în altă parte. Problema este că eu personal nu o să 

mai am încredere în cuvântul dumneavoastră pentru că una am stabilit ieri și într-un 

final nu v-ați ținut de cuvânt. Va trece mult timp până cel puțin eu personal o să mai 

am încredere în ceea ce spuneți dumneavoastră, probabil că nu voi mai avea niciodată. 

In final vreau să vă urez La mulți ani tuturor, Sărbători fericite dumneavoastră, 

colegilor și publicului din sală și tututor focșănenilor. La multi ani, mulțumesc.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în primul și 

primul rând vreau să fac precizarea că aceste calendare ortodoxe pe care le aveți pe 

masă fiecare au fost înmânate de părintele protoereu Bran, este un gest pe care 

dumnealui l-a considerat oportun mai ales că știți foarte bine și la anul va urma o 

perioadă în care trebuie să avem și frica lui Dumnezeu în tot ceea ce facem, pe de o 

parte. Pe de altă parte s-a încheiat un an, un an în care ne-am întâlnit, am discutat,    

ne-am contrazis, am apelat și la niște metode mai puțin ortodoxe și unii și alții, așa este 

în politică, zic eu. Zic eu am spus foarte bine pentru că până să intru în această 

campanie electorală, până în aprilie 2016, eu nu am făcut politică, gândeam, dar nu mă 

așteptam. Gândeam că poate fi așa, dar nu mă așteptam chiar să fie așa. Din păcate 

uneori viața și realitatea bate filmul și este mai cruntă decât ne-o putem noi imagina. 

Să știți un singur lucru că indiferent de ceea ce se spune, de acuzațiile care îmi sunt 

aduse, eu vă jur cu mâna pe inimă că niciodată n-am să abdic de la crezul meu, acela 

de a fi în slujba cetățenilor, a celor care m-au trimis aici. N-am venit aici să fur, nu am 

venit să fac nici o cloacă, nu am venit să fac nici o caracatiță, nu am venit să fac rău 

nimănui. Am venit doar să fac bine pentru Focșani. Mulțumesc tuturor celor care au 

avut încredere în mine, mulțumesc și celor care m-au criticat poate uneori chiar am 

greșit, îmi asum criticile. D-le Bârsan eu v-am dat săptămâna trecută un telefon și vă 

aștept ori de câte ori doriți dumneavoastră sau când timpul vă permite să discutăm 

bărbătește și să revenim la discuțiile noastre lungi și constructive. În ceea ce privește 

acțiunile pe care noi le vom întreprinde în anul 2018 să știți că nu vor putea fi duse la 

îndeplinire toate proiectele pe care noi ni le propunem decât cu sprijinul acestor colegi 

cărora vreau să le mulțumesc. Da, când am venit aici probabil că mulți m-au luat și    

m-au criticat că este dur, că este nebun, că face, că drege. Trebuie să facem ceea ce 

este bine pentru cetățeni și mi-a spus cineva o chestiune foarte simplă, mi s-a spus 

Cristi tu ai preluat un sportiv de performanță care în acest moment este în comă, iar ție 

ți se cere într-un an de zile să-l readuci la viață și să-l mai pui pe teren să obțină și 

medalia de aur. D-na doctor poate să-mi spună dacă este posibil așa ceva, din punct de 

vedere medical. Eu spun că am reușit să-l revitalizez. Suntem într-o săptămână în care 

ar trebui să fim cu toții mai buni, mai înțelegători, haideți să nu mai aruncăm cu 

acuzații. Propun pentru la anul să avem un dialog mult mai amplu, mai deschis, mai 

direct, fără a ne apostrofa în mass-media. Oamenii să știți că percep greșit anumite 

chestiuni tocmai prin ceea ce noi le transmitem și vă dau un ultim exemplu și dl. 

viceprimar Mersoiu poate să confirme. Acum două săptămâni am avut în oraș vizita 

unui ONG condus de o româncă, un ONG din Viena, care a împărțit copiilor noștri, 

unor copii din Focșani, le-a împărțit niște cadouri, niște donații. Știți ce mi-a spus d-na 

respectivă care era pentru prima dată în Focșani, cică domnule mă așteptam ca orașul 

acesta să fie mult mai murdar, să fie mult mai urât, să fie așa cum l-am perceput eu din 

informațiile din mass-media și vă spun sincer chiar îmi place foarte mult orașul 

dumneavoastră, sunt cuvintele dumneaei, să știți că nu inventez absolut nimic. Este din 

Arad, locuiește în Viena de foarte mult timp și mi-a spus că a rămas surprinsă că la ora 

12 noaptea măturătorii erau prezenți pe stradă. Eu vă spun foarte clar s-au făcut 

eforturi, s-au făcut diverse formule, le-am schimbat din mers, este o a două 

organigramă care am aprobat-o, sper să fie de data aceasta mult mai bună decât prima, 

sper să avem și candidați care să vină să ne sprijine și să vină buni profesioniști. Am 

făcut deja câteva selecții, sunt peste 30 de angajări făcute anul acesta, mai exact 33 de 
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angajări și vreau să cred că toți acești tineri, pentru că majoritatea sunt tineri care sunt 

angajați vor contribui semnificativ la îmbunătățirea imaginii Primăriei municipiului 

Focșani în rândul cetățenilor și în fața dumneavoastră dragi consilieri. Eu vă 

mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în acest an, vă mulțumesc și pentru critici, vă 

mulțumesc și pentru sfaturi, vă mulțumesc pentru că trebuie la urma urmei să fim o 

echipă indiferent dacă ne dorim sau nu mai avem încă doi ani și jumătate în față, cel 

puțin de acum în colo și trebuie să gândim ca o echipă și atunci cred că și focșănenii 

vor fi mult mai fericiți că au o opoziție constructivă, că au o grupare 

PSD+ALDE+UNPR+Independent care muncește pentru focșăneni, că opoziția 

muncește pentru focșăneni și-i apreciez. Este cea mai combativă opoziție din ultimii 

ani din Consiliul Local, asta este un lucru bun, dar trebuie să mergem pe partea 

pozitivă, nu distructivă. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți Sărbători 

fericite alături de familiile dumneavoastră, alături de toți cei dragi, să ne vedem la anul 

sănătoși voioși și cu forță de muncă să putem să ne ducem la îndeplinire toate 

proiectele pe care le-am propus pentru cei care ne-au trimis aici. Vă mulțumesc.” 

 

 

 

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 

  

                                                                      

                                ÎNTOCMIT, 
  Daniela Bobeică 
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