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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 23 ianuarie 2018 

 

    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: ”bună 

ziua, bun venit, La mulți ani 2018 la prima ședință de Consiliu Local, ședință ordinară, 

ședința lunii ianuarie, ședinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.49/17.01.2018, constat că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali. 

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

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Ați reușit ca la ultima ședință ordinară să vă exprimați punctele de vedere, 

punctele de vedere care au fost consemnate în peste 100 de pagini ale procesului verbal 

pe care vi l-am trimis în format electronic. 

Am încercat să reiau ad litteram să zic, cuvintele dvs. pentru a nu lăsa loc de 

interpretări. Dacă sunt discuții pe marginea celor consemnate!„.  

 

D-na consilier Alina Drumea: „în procesul verbal la punctul 26, am constatat o 

eroare materială. 

D-nul consilier Corneliu Gheoca s-a abținut de la vot. Și aici sunt trecute 13 

voturi ”pentru„ și 8 voturi „abținere”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„pagina 26 

ziceți?”. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„da”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„la 

proiectul 14?”. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„da. Punctul 26, da”. 
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D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„Punctul 

26, nu-i la pagina 27!„. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„la pagina 49”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„,la care 

proiect spuneți?„. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„ la 26”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„proiect de 

hotărâre privind constituirea dreptului de superficie Ion Basgan. 

Se consemnează: d-nul consilier Corneliu Gheoca ... să se consemneze faptul că 

nu participă la vot ...„. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„... exact”. 

 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„este ceva 

în neregulă?”. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„da, este în neregulă pentru că sunt 13 voturi 

„abținere” și 8 voturi „pentru”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„13 voturi 

„abținere” și 7 voturi „pentru” și o neparticipare la vot a d-nului consilier Corneliu 

Gheoca”. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„exact”. 

 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„dacă mai 

sunt și alte observații pe marginea celor consemnate?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu aș vrea să fac un apel pentru cei care 

răspund de redactarea acestor stenograme, să le redacteze cât mai fidel, pentru că dacă 

apar erori de genul acesta nu este în regulă. 

Deci, vă rog frumos, d-nule Secretar, d-nule Primar. Nu știu cine se ocupă de 

aceste stenograme, să aveți în vedere”. 

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „rețin 

recomandarea dvs. ca fiind un îndemn la început de an. 

Vă spuneam la începutul ședinței că încerc să reiau cât mai fidel cuvântul dvs. și 

nu este ușor. Amintiți-vă domnule consilier că în timp, procesele verbale erau numai 

niște stenograme. 

Pentru a preîntâmpina astfel de discuții, preluăm fiecare cuvânt al dvs. chiar și cu 

puncte, puncte, și îmi asum riscul că putem fi criticați pentru acest aspect. 
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Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții!”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vreau să dau un răspuns eu, d-nule 

Secretar. 

În primul rând, bună ziua doamenelor și domnilor consilieri, La mulți ani. 

Stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass-media centrală și locală, iată că ne 

aflăm la un început de un nou an. Deja zic eu, am derulat foarte multe activități. 

În legătură cu această chestiune, ca să nu lungesc foarte mult discuția. Vreau să 

vă spun că avem în vedere să achiziționăm un program informatic care să transforme 

toate înregistrările vocale în transcriere. Astfel încât să nu mai existe ... pentru că avem 

două colege care stau cu căștile pe urechi două săptămâni ca să transcrie cele peste o 

sută de pagini care au fost ale procesului verbal. Pentru că ședințele Consiliului Local 

sunt foarte lungi, sunt foarte multe luări de cuvânt și tocmai pentru a fi cât mai fideli și a 

transpune cât mai fidel ceea ce s-a discutat în cadrul ședinței se fac aceste transcrieri și 

nu este de loc ușor, vă spun eu că le compătimesc pe fetele respective. Nu lucrează la 

servicii ca să fie specializate cu așa ceva. 

Și în altă ordine de idei, pentru că tot suntem la început, din partea Protoieriei 1 

Focșani, din partea Părintelui Bran, pentru început de an ați primit o agendă și un 

calendar ca un gest de prietenie, de recunoștință și colaborare cu Biserica Română. 

Vă mulțumesc”. 

 

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

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din  20.12.2017 şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

 

  

    La şedinţă participă: 

 

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

■  d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Compartiment Cabinet Primar; 

■  d-nul Marius Iulian Manoliu – Consilier Compartiment Cabinet Primar;   

■  d-nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;   

■  d-na Micşunica Baciu – Şef Serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

■  d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate; 

■  d-na Cristina Dăscălescu – Şef Serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

■ d-na Rodica Constantinescu – Inspector Serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

■  d-na Carmen Ghiuţă – Şef Serviciu juridic contencios; 

■  d-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii; 

■ d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor; 
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■ d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism; 

■ d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

■ d-na Daniela Pamfil -  Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 
■ d-na Carmen Pascaru - Inspector, Aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

■ d-na  Valentina Gătej – Șef Birou Agricultură ; 

■ d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

■ d-nul Meluş Nazâru  – Şef Serviciu impozite şi taxe locale; 

■ d-na Nicoleta Matei – Contabil  Serviciul Creşe Focşani;  

■ d-nul Mihai Ciubotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară 

Focşani; 

■  d-nul Dorian Alecsandrescu – Director Poliția Locală Focșani; 

■  d-nul Giani Milea – Director SC PARKING FOCŞANI S.A. Focșani; 

■ d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

■ d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

■ d-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani; 

■ d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

■ d-nul Viorel Ciubotaru - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 

■ d-nul Gongu Daniel – Director Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea; 

 

  

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.  

 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: ”bună ziua. La mulți ani vă spun 

și eu dvs. și locuitorilor Municipiului Focșani fiind prima ședință din acest an”. 

Începem cu  proiectul ordinii de zi care cuprinde  57 puncte: 

 

 

 Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 399/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” 

Focșani; 

 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 384/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; 

 

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la  Școala 

Gimnazială nr. 7 Focșani; 
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4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la  Palatul 

Copiilor Focșani; 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului 

local nr. 406/2017 pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de 

selecție pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație la Transport Public S.A. 

Focșani; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului local nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a acesteia; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a costului mediu lunar de 

întreținere pentru copii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public Creșe; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind evaluarea 

performanțelor profesionale individuale a personalului contractual din cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; 

 

9. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse 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; 

 

10. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse 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; 

 

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

 

13. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 127/2017 

privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului 

Român și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Vrancea în domeniul public al municipiului Focșani; 
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14. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a spațiului 

medical în suprafață totală de 182,71 mp., situat la parterul imobilului situat în Focșani, 

str. Bucegi nr. 28, precum și a cotei indivize de 70,61 mp. din spațiul în folosință 

comună, către S.C. AMM MED STAR S.R.L.; 

 

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

imobilului – monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-B-06433 din Focșani, 

bulevardul Gării nr. 8, aflat în proprietatea domnilor Dimian Aura și Dimian Dan 

Cristian; 

 

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

imobilului – monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, 

strada Cernei nr. 12, T. 53, P. 3381, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin 

Dumitru; 

 

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

al municipiului Focșani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani;  

 

18. 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; 

 

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

suprafață de 30,00 mp, situat în Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu nr. 23, județul 

Vrancea, T. 118, P. %6139/1 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Constantin Nelu; 

 

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

suprafață de 14,00 mp, situat în Focșani, str. Plevnei, județul Vrancea, T. 192, P. 

%10565 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Pricopi 

Ionel; 

 

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

suprafață de 20,00 mp, situat în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 4, județul Vrancea, T. 207, P. 

%11275 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Burghelea 

Marica; 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 50 mp situat în Focșani, str. Democrației T 79, P 416% ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării unei construcții 

provizorii cu destinația de spațiu comercial; 
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23. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de 

parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 

republicată  și modificată; 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru un  număr de 12 

familii din imobilul situat în Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, în imobilele situate în str. 

Revoluției nr. 16, bl. C2 și str. Măgura nr. 123 în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Mustafa 

Ionel din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 25 (tronson II), în 

imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 2 (tronson II) în 

conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

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

localitatea Focșani, Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în 

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

ulterioare; 

 

28. 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; 

 

29. 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; 

 

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

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 5, bl. 5, ap. 3, înscrisă în CF 51906-C1-U3 și a boxei 

înscrisă în CF 51906-C1-U19 UAT Focșani către doamna Bițeanu Neacșa; 

 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în 

municipiul Focșani; 

 

32. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 9/2009 privind aprobarea acordării de gratuități pe 

transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul 

în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 
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33. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Reparații capitale ale Monumentului Unirii din municipiul 

Focșani”;  

 

34. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Plopi nr. 25 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Căldăraru 

Zodia și Căldăraru Robert;   

 

35. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Ion Neculce nr. 29 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Drilea 

Maria și Drilea Costică;   

 

36. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Tisa nr. 14 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Birla Ion și 

Birla Pauna;   

 

37. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Ion Neculce nr. 17 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Ariton 

Ion și Ariton Liliana;   

 

38. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Emanoil Petruț, tarlaua 85, parcela 438 înregistrat în evidența fiscală 

pe numele de Schmoll Ivan și Schmoll Ecaterina;   

 

39. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, Aleea Parc, tarlaua 204, parcela 11168 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele doamnei Kalany Viorica Oana;   

 

40. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilele 

situate în Focșani, strada Mărășești nr. 7 și Mărășești nr. 9 înregistrate în evidența 

fiscală pe numele domnului Sandru Nicu;   

 

41. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat 

în Focșani, strada 13 Decembrie 1918 nr. 13 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Scutaru Sofia Lucreția;   

 

42. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Jiliștei nr. 9 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei 

Vosganian Armine;   

 

43. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Unirea Principatelor nr. 48 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

domnului Dardala Marian;  
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44. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 52 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

domnului Glavan Iorgu;   

 

45. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 50 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

de Potop Vasile și Potop Sanda;   

 

46. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada C. Stere nr. 57 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Haneș Veronica;   

 

47. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Cernei mr. 41 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Puflea Felicia;   

 

48. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Cernei nr. 22 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Constantin Georgiana;   

 

49. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Mureșului nr. 9 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele doamnei Murgu Iulia;   

 

50. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Ion Basgan nr. 5 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele domnului Ilie Ioan;   

 

51. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 1 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Balaban Ecaterina;  

  

52. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 29 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele de Pascu Tudora, Manole Elena și Zaharia Maria;   

 

53. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 36 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele de Acatrinei Viorel și Acatrinei Georgeta;   

 

54. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș nr. 35 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

de Haret Alexandru, Haret Elena, Haret Vasile, Haret Marghioala și Haret Emilia 

Isabela;   
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55. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

nr. 175/2016 pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și 

autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani;  
 

  

56. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și 

funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Focșani;  
 

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

Focșani nr. 203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate și desemnarea membrilor acestora; 

 

 

 

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări 

 

1. Raportul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani privind 

verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe 

semestrul II al anului 2017; 

 

2. Raport pentru anul 2017 privind transparența decizională în administrația publică, 

conform Legii nr. 52/2003; 

 

3. Raport de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului municipiului 

Focșani – domnul Eduard Marian Corhană 
 

 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „dacă în legătură cu proiectele de 

pe ordinea de zi sunt discuții, de adăugat proiecte!  

Vă rog domnule Primar”. 

 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „avem câteva proiecte în completarea 

ordinii de zi pe care le propun pentru dezbatere și atenției dvs.  

 

Este vorba de : 
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1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului local nr.  

214/2009 privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, 

arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având 

ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de administrare; 

 

2. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statutului Asociației de  

Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și 

Medicină Școlară Focșani pentru anul 2018; 

 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la 

stabilirea veniturilor lunare pe membru de familie în vederea calculării contribuției de 

îăntreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru 

anul 2018; 

 

5. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al  

municipiului Focșani în adunarea generală a acționarilor la Administrația Piețelor 

Focșani S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari din Planul de administrare al Societății pentru perioada mandatului 6 

decembrie 2017 – 6 decembrie 2021; 

 

6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al  

municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani; 

 

7. proiect de hotărâre privind inventarierea terenului situat în extravilanul  

municipiului Focșani, T.80, P 424/1 în suprafață de 6,2 ha. în domeniul public al 

municipiului Focșani și trecerea acestuia în domeniul public al județului Vrancea în 

vederea construirii unui spital județean; 

 

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

asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Ing.I.Basgan nr.8, sc.1, 

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

d-nei Gheoca Mihaela. 

Acestea sunt proiectele, vă mulțumesc”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă mai sunt şi alte discuţii?”. 
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 D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu aș vrea să vă spun că am depus o serie de 

proiecte și aș vrea să vă reamintesc că am depus un proiect prin care se înlesnește plata 

în rate a taxei de parcare. Un proiect în care, printr-o majorare a taxei de parcare, cineva 

poate să ceară, să dispună de parcare 24 de ore din 24 de ore, în urma unei taxe mai 

mari.  

Și am mai cerut tot printr-un proiect, construirea unui sens giratoriu, din balize, în 

momentul de față, pentru că necesită o cheltuială foarte mare, la intersecția … după 

Centură, la intersecția cu Practiker. Este o intersecție foarte aglomerată și am cerut 

printr-un proiect de hotărâre. Plus că am mai cerut prin diverse proiecte de hotărâre în 

ședințele trecute și nu au fost prezentate plenului Consiliului local. 

 

Eu aș vrea să-l somez pe d-nul Primar. 

D-nule Primar, nu este corect, nu este legal ca proiectele pe care le inițiază un 

consilier sau mai mulți consilieri, dvs. să nu le prezentați în ședința Consiliului Local.     

Deci, nu este legal în primul rând. Iar chestiunile acestea se adună. Atât am vrut 

să spun. Mulțumesc”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„domnule consilier, așa cum v-am 

explicat și aseară, în primul rând proiectul de hotărâre cu privire la constituirea acelui 

sens giratoriu de la intersecția DN2 85 cu str.Revoluției nu este un subiect care să facă 

obiectul unei hotărâri de Consiliu local.  

Este o propunere a dvs. care se analizează. Este deja dată în lucru la Direcția de 

Dezvoltare, urmează să se ia toate avizele pentru că asta este procedura legală. Știți 

foarte bine că noi avem deja propus printr-un proiect amplu, modernizarea Centurii, 

inclusiv cu construirea celor două sensuri giratorii. 

Nu este vorba numai despre acest sens giratoriu în această intersecție, este vorba 

și de un sens giratoriu la intrarea în municipiul Focșani dinspre București.  

Deja suntem în procedură de licitație pentru a se face studiile de fezabilitate, 

documentațiile tehnice pentru a se obține avizele fiind un proiect cu finanțare 

europeană.  

De aceea nu am avut posibilitatea să-l prezentăm în fața Consiliului local. 

Iar în ceea ce privește acea propunere a dvs., acel proiect pe care-l propuneți, cu 

plata în rate a taxei privind locul de parcare și totodată cu posibilitatea de a se institui o 

nouă taxă, de a se plăti 20 lei, din câte am înțeles pe zi, pentru 24 de ore, nu … !”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu l-ați citit?”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „l-am citit dar nu pot să rețin niște 

chestii care nu au fost analizate foarte clar și mie nu mi s-au părut foarte clare, și mai 

mult decât atât, este un proiect care privește modificarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a SC PARKING SA Focșani.  

Este un proiect care oricum trebuie să stea pe site timp de 30 de zile pentru a se 

supune dezbaterii publice așa cum orice proiect de regulament trebuie să stea pe site-ul 

Primăriei și se supune dezbaterii publice. 
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Vom parcurge toate aceste etape și va fi discutat într-o ședință ulterioară după ce 

s-au parcurs toate etapele. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „cum ați spus și dvs d-nule Primar, este 

adevărat nici unul din proiectele consilierilor din opoziție, sau de exemplu a d-nului 

consilier Bârsan, care la fel, de-a lungul timpului a avut destule proiecte depuse, care nu 

au intrat în plenul ședinței ordinare, țin să vă amintesc că în luna octombrie-noiembrie a 

anului trecut, la fel am avut înmânate către Consiliul Local niște inițiative de proiect 

care la fel nu se regăsesc nici în ziua de astăzi. 

Unul se referă chiar și la unitățile de învățământ …   ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „d-ra consilier Dimitriu, nu face 

obiectul acestei ședințe”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „o clipă, că vreau să leg acest lucru de …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… la subiect … vă închid 

microfonul”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ok, la subiect. 

S-a schimbat cumva Regulamentul … două minute parcă era!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „da, dar nu vorbiți pe subiect. 

Suntem la o ședință de Consiliu local”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „tocmai, este vorba de proiectele pe care 

noi le-am înmânat către Consiliul local și drept dovadă nu au ajuns. 

Unul făcea referire la unitățile de învățământ, efectiv toate unitățile din 

municipiul Focșani, dotarea lor cu apă caldă și săpun.Sunt norme în vigoare care obligă 

ca aceste unități să aibe … și Primăria este direct răspunzătoare.  

Și dacă tot se leagă acest focar de scarlatină, care știți foarte bine a pus în pericol 

siguranța copiilor de la Școala Generală Ștefan cel Mare de săptămâna trecută, Primăria 

trebuia să ia atitudine și să aloce bani pentru dezinfectarea acestui focar și izolarea 

acestuia. 

Lucru care nu s-a întâmplat, și d-nule Primar, cu siguranță nu am văzut nimic că, 

nici oficial pe site-ul Primăriei, o atitudine, o luare de poziție referitoare la siguranța 

acestor copii”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu aș vrea să spun că … nu cred că d-nul 

Primar trebuie să hotărască ce proiecte intră în plenul Consiliului local. 

Deci, proiectele intră în Consiliul local și sunt votate de Consiliul local. Că trec, 

că nu trec, asta este cu totul altceva”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu domnule consilier. 

Nici în al treilea an de mandat dvs. nu știți care-i procedura.  

Nu pot să introduc un proiect de hotărâre în dezbatere fără un raport de 

specialitate a tututor departamentelor … ” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… dvs. despre ce vorbiți acum! Vorbiți cu 

mine sau vorbiți …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dvs. dați dovadă de …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… păi și cine  să facă raportul?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… raportul trebuie să-l facă servoiciile 

de specialitate …”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… păi și care-i problema? Este proiect de 

două luni, de trei luni, de patru luni, și nu … 

 

D-nule Primar, vă rog eu frumos, nu ne mai luați de proști nici pe noi nici pe 

cetățeni. 

Orice proiect care vine în Consiliul local, nu dvs. trebuie să hotărâți dacă intră în 

Consiliul local. Intră în Consiliul local și va fi votat de către consilieri, da?  

Eu am vrut să spun asta … foarte simplu și civilizat și cu asta basta”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sigur, dvs. considerați că umblăm cu 

minciuni. 

Domnișoară, vă aduc la cunoștință faptul că s-a făcut un inventar și s-a făcut o 

adresă prin care s-a solicitat tuturor unităților de învățământ să ni se comunice dacă au 

sau nu au dotări în acest sens. Și 80% ,dacă nu mai bine de 80%, ne-au răspuns că au 

dotări cu apă caldă, sisteme de furnizare a apei calde de la grupurile sanitare din 

unitățile școlare.  

Iar faptul că trebuie dotate și cu săpun, nu intră în atribuțiile Primăriei, intră în 

atribuțiile școlilor respective.  

S-au făcut verificări în acest sens și sunt dotate și cu apă și cu  săpun. 80% sunt.  

Sunt câteva care într-adevăr nu sunt, dar astea nu fac obiectul unui proiect 

independent. Acestea vor intra în proiectul de buget pe partea de investiții. 

Vă mulțumesc”. 

 

  

 Se supune la vot ordinea de zi, inclusiv cu cele 8 proiecte care au fost adăugate și 

anume: 
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1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului local nr.  

214/2009 privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, 

arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având 

ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de administrare; 

 

2. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statutului Asociației de  

Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și 

Medicină Școlară Focșani pentru anul 2018; 

 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la 

stabilirea veniturilor lunare pe membru de familie în vederea calculării contribuției de 

îăntreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru 

anul 2018; 

 

5. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al  

municipiului Focșani în adunarea generală a acționarilor la Administrația Piețelor 

Focșani S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari din Planul de administrare al Societății pentru perioada mandatului 6 

decembrie 2017 – 6 decembrie 2021; 

 

6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al  

municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani; 

 

7. proiect de hotărâre privind inventarierea terenului situat în extravilanul  

municipiului Focșani, T.80, P 424/1 în suprafață de 6,2 ha. în domeniul public al 

municipiului Focșani și trecerea acestuia în domeniul public al județului Vrancea în 

vederea construirii unui spital județean; 

 

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

asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Ing.I.Basgan nr.8, sc.1, 

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

d-nei Gheoca Mihaela, 

şi se  aprobă cu 21 voturi „pentru” . 
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Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 399/2017 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „grupul PSD propune pe d-nul 

Radu Nițu.”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „pentru că acesta era un loc alocat consilierilor 

PNL, noi îl propunem pe d-nul consilier Corneliu Gheoca. 

Deci, cum s-a discutat la începutul … acesta era un loc alocat PNL-ului. 

Acum dvs. vreți să schimbați acest lucru! Nu mi se pare corect. 

Noi de fiecare data, și la dvs. când s-a schimbat … am votat și v-ați pus omul 

acolo.  

 

Dacă dvs. spuneți că este democratic, așa este. Votul înseamnă democrație și o să 

fim și noi atenți la vot. 

Vă mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „trebuie propusă și o comisie”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „l-aș propune pe d-nul Tănase, văd că are vorbă 

astăzi mai multă, ca să vadă cum se votează, ca să vedem rezultatele, pe d-nul consilier 

Mihai Nedelcu și pe d-na consilier Cătălina Lupu. 

Se alege o comisie pentru numărarea voturilor”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu nu … eu refuz să fac parte din această 

comisie. Mulțumesc pentru intenție”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „atunci, bănuiesc că d-nul consilier Dan Buzoi nu 

refuză. Îl propun pe d-nul Buzoi”. 

   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ținând cont că sunt mai multe 

proiecte care privesc buletinele de vot … păstrăm aceeași comisie la toate, supunem la 

vot ?”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „da, rămâne pentru toate”. 

 

Se supune la vot ca această comisie să fie pentru toate proiectele și se aprobă cu 

21 voturi „pentru”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte, v-aș ruga, este proiectul nr.57, îl 

aducem un pic mai în față ca să dăm posibilitate  serviciului tehnic să pregătească 

buletinele de vot pentru că sunt vreo șapte sau opt proiecte dacă nu nouă cu vot secret. 

Vă mulțumesc”. 
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Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2017 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „îl propun pe d-nul Corneliu Gheoca”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „grupul PSD ?”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „nu avem propuneri”. 

 

 

 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la  Școala Gimnazială nr. 7 Focșani; 

 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre:  „grupul PNL îl propune pe d-nul Corneliu 

Gheoca”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu vreau să vă aduc aminte și să știe toată 

lumea, aceste proiecte sunt niște proiecte prin care se completează un membru în 

diverse consilii de administrație.  

Până acum a fost un membru al nostru, acum avem un alt consilier … s-a înlocuit 

un consilier PNL cu un alt consilier PNL  și cred că este normal ca din aceste consilii să 

facă parte consilierul nostru care a venit acum nou. 

 Asta este  chestia, este foarte simplu, nu intervin alte modificări și ca să înțeleagă 

toată lumea, de asta spun, nu că vrem noi neapărat să avem un om acolo”. 

 

 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la  Palatul Copiilor Focșani; 

 

  D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre:  „grupul PNL îl propune pe d-nul 

Corneliu Gheoca”. 

 

           D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă rog să mă iertați d-nule Președinte, 

vă mulțumesc. 

V-aș propune, dacă sunt și colegii mei de acord, tot suntem la elaborarea  

buletinelor de vot, mai avem un proiect la nr.63, privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Ateneului Popular 

„Maior Gheorghe Pastia” Focșani, să-l introducem tot acum dacă nu aveți nimic 

împotrivă!”. 
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „facem 

proiectul nr.5, sărim la proiectul nr.63 și continuăm cu celelalte”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „adică, mi se pare logic să nu muncim 

de două ori la elaborarea buletinelor de vot. 

Vă mulțumesc”. 

 

 

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

art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local nr. 406/2017 pentru adoptarea unor 

măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri în 

consiliul de administrație la Transport Public S.A. Focșani; 
 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „eu o propun pe d-na Buică 

Diana”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte, să le spuneți că persoana este de 

la Resurse umane de la Primărie … doamna a plecat care era mai înainte”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „se înlocuiește d-na Turcu 

Manuela cu d-na Buică Diana. Este de la Primărie de la Resurse umane”. 

 

 

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

modificării anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local nr. 24/203/2012 privind 

aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia; 

 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre:  „am dori să-l propunem pe d-nul consilier 

Costel Bîrsan titular iar ca supleant pe d-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „dat fiind faptul că avem și un 

constructor printre noi, îl propun pe d-nul consilier Alexandru Nistoroiu, ca titular”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte, pentru că a mai fost în comisia 

asta, îl propun pe d-nul consilier Mihai Petruț, ca supleant”. 

 

  

Se prezinta punctul 63 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul 

administrativ al Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „grupul PSD îl propune pe d-nul consilier Emanuel 

Gongu”. 
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D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre:  „vreau să menționez doar faptul că de câte 

ori s-a schimbat un consilier de la PSD …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „dar nu scrie nicăieri într-un 

regulament domnule …  ”. 

 

D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre:  „aș vrea să se consemneze faptul că noi, 

grupul PNL nu am propus nici un consilier în momentele acelea pentru că așa mi s-a 

părut normal. 

Îl propunem pe d-nul consilier Corneliu Gheoca”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „vă rog să se consemneze”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „este corect ce spuneți dvs. d-nule Președinte 

dar este o chestie de fair-play. Aici lumea vede care este fair-play-ul de la majoritatea, 

nu-i vorba de altceva”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „acestea sunt proiectele cu vot 

secret.  

Până ce tehnicul rezolvă cu buletinele de vot, până redactează, aduce la semnat, 

ştampilat buletinele de vot dorim să continuăm cu celelalte proiecte de hotărâri care sunt 

pe ordinea de zi. 

Sunteţi de acord ?” 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu continuarea proiectelor de pe 

ordinea de zi. 

 

 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

pentru anul 2018 a costului mediu lunar de întreținere pentru copii care 

frecventează creșele din cadrul Serviciului Public Creșe; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc d-nule Președinte. 

Am o mică nelămurire. La lista de cheltuieli efective, printre altele apare  denu- 

mirea de bunuri și servicii în valoare de o sută zece mii optsute paisprezece lei. 

Aș vrea o explicație. Bunuri și servicii, în ce constă? 

Celelalte sunt trecute și sunt destul de clare. 

Dacă mă poate lămuri cineva. Mulțumesc”. 

 

D-na Nicoleta Matei – Contabil Serviciul Creşe Focşani: „bunurile și serviciile în 

valoare de o sută zece mii optsute paisprezece lei se referă la bunurile și materialele de 

curățenie ... cu materialele de curățenie, materiale de igienizare. Astea sunt din anul 

2017. Materiale de curățenie. Sunt cheltuielile de funcționare la nivelul anului 2017, 

inclusiv căldura ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „sunt toate cheltuielile pe un an 

de zile”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „m-am referit la bunuri și servicii. Servicii ce 

înseamnă? Nu numai materiale de ...”. 

 

D-na Nicoleta Matei – Contabil Serviciul Creşe Focşani: „toate cheltuielile de 

organizare și funcționare la nivelul anului 2017. ”. 

 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „sincer, sunt în totală contradicție cu 

colegul meu d-nul Bîrsan. 

Mie mi se pare o sumă mică, pentru că trebuie să ținem cont că aceste creșe din 

Focșani, și o spun cu toată responsabilitatea, am fost în multe municipii din țară, eu nu 

am văzut o asemenea curățenie exemplară și îi felicit pe colegii noștri de la Creșă cum 

…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „… am fost și eu acum două zile 

și am văzut, așa este”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „…reușesc să țină curățenia asta, ținând 

cont că acești copii sunt mici și necesită foarte multă atenție. 

În primul rând, sunt soluții de deratizare, de igienizare. Noi la fiecare creșă, poate 

dumnealor nu știu, avem mașini de spălat în care noi spălăm acolo absolut tot, ce este de 

spălat. Prosoape, de la lenjerii, de la lenjeriile pătuțurilor, toate efectele textilelor care se 

folosesc în bucătărie. Este vorba iar de cheltuieli de detergenți”. 

 

D-na Nicoleta Matei – Contabil Serviciul Creşe Focşani: „menționez că aceste 

cheltuieli sunt pentru ambele creșe. Pentru că sunt două creșe”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „cred că am fost înțeles greșit. Eu nu am spus că  

suma este exorbitant de mare. Nelămuriri au fost ce înseamnă bunuri și servicii. Nu 

contest această sumă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „căldură, curățenie și alte”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu sunt de acord cu ce spune d-nul Viceprimar 

Iorga că, suma este foarte mică. 

Acum, întrebarea mea este, de ce se micșorează în continuare, de la patrusute 

cincizeci și unu la treisute douăzeci și nouă pe copil. 

Pun o întrebare, eu nu acuz. 

Sunt de acord cu ce a spus d-nul Iorga, într-adevăr, sume foarte mici. Și acum 

sunt și mai mici”. 
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D-na Nicoleta Matei – Contabil Serviciul Creşe Focşani: „pentru că la nivelul 

anului 2016 am avut într-adevăr cheltuieli puțin mai mari la reparații curente. 

În anul 2017 au fost puțin mai mici. De aceea a scăzut costul pe copil anual. 

Dar, menționez că părinții vor plăti doar 20% din acest cost.  

La nivelul anului 2017 au plătit undeva la nouăzeci de lei  pe lună, iar anul acesta 

vor plăti optzeci și șase lei”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „doamnă, mulțumesc pentru răspuns dar, eu 

inițial am crezut că vreți să puneți copiii la dietă ”. 

 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „până la urmă, aș ruga colegii de la PNL 

să se hotărască, ba îi prea mare prețul, ba îi prea mic prețul, oricum nu le convine 

nimic”. 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 1.  

 

 

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

regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale a 

personalului contractual din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului 

local al municipiului Focșani; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „am o mică nelămurire.  

Deocamdată la Consiliul local este angajată doar d-na Pascaru, și bănuiesc că 

acest Regulament este pentru evaluarea dânsei. 

Ceea ce nu am văzut aici în acest proiect, fișa postului! 

Cred că în raport ar fi trebuit trecută și fișa postului, să știm și noi ce atribuțiuni 

are doamna.  

După aceea, evaluarea este făcută de d-nul Secretar al municipiului Focșani, ori, 

dânsul este coordonatorul doamnei.  

Eu cred că ar trebui ca această evaluare să fie făcută de către consilieri. Pentru că 

dânsa este angajată la Consiliul local. 

Drept urmare aș propune, amânarea acestui proiect pentru ședința următoare și 

elaborarea unui Regulament în care toți consilierii să poată să-și spună părerea în 

evaluarea acestei angajate. 

Mulțumesc”. 

 

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

„pentru” și 1 vot „abținere” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 2 .  
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „doresc să revin asupra acestui 

proiect. Inițiator am fost chiar eu. Îmi cer scuze, aici este o mică greșeală”. 

 

 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind însușirea 

modificărilor aduse 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; 

 

D-na consilier Alina Drumea: „vreau să fac o observație. 

În raport este menționat că au fost realizate măsurători pentru un număr de 48 de 

străzi și în tabelul anexat raportului apar doar 45 de străzi … 46, pardon. 

Este o greșeală materială …”. 

  
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… în proiect nu apare un număr 

referitor la câte străzi. Apar străzile care au fost inventariate, care au fost de fapt 

măsurate și vreau să vă precizez stimați consilieri locali, că majoritatea străzilor care 

sunt trecute în acest proiect, sunt străzi care urmează a intra într-un proces de reabilitare 

fie prin finanțare de la bugetul național prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 

fie de la bugetul local și vă dau câteva exemple: str.Cpt.Stoenescu, str.Bucegi, str.Moș 

Ion Roată, str.Muncitori, str.Odobești, toate, str. I.Basgan, str.Cărăbuș, str.Mărăști, 

str.Arh.I.Mincu, str.Panduri, str.Putnei. 

Deja sunt străzi pentru care dvs. ați votat indicatorii tehnico-economici și doar 

trebuie să le inventariem ca urmare a măsurătorilor făcute  de către firma cu care 

Primăria municipiului Focșani a încheiat un contract major spunem, pentru 

municipalitate, aceea de a inventaria și nu numai de a inventaria, ci de a face toate 

măsurătorile pentru a se înscrie în cartea fiunciară toate imobilele care sunt în 

administrarea domeniului public și privat al municipiului Focșani. 

Aceasta este doar o parte,  vor mai urma și alte străzi până la finalizarea acestui 

contract. 

În urma măsurătorilor, trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că a rezultat o 

suprafață de aproximativ 15 ha. în plus la toate aceste străzi. 

Deci, este vorba de peste o sută cincizeci de mii de mp. Care au rezultat în urma 

măsurătorilor pentru că, în inventarul întocmit în anul 1989 a domeniului public și 

privat al municipiului Focșani, aceste străzi au fost inventariate cu o suprafață care a 

rezultat în urma măsurătorilor făcute empiric cum se făceau la vremea respectivă.  

Acum, cu noua tehnologie cu GPS și cu telemetru s-a măsurat cu exactitate aceste 

suprafețe și avem și noi posibilitatea să știm exact limitele de proprietate a acestor 

străzi”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „până la urmă este o greșeală sau 

nu ? să facem un amendament”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este o greșeală materială”. 
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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. 3 .  

 

 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind însușirea 

completărilor și modificărilor aduse 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; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc d-nule Președinte. 

Constat din nou acea listă de inventar de la CUP, de la ENET. Se leagă proiectele 

de hotărâre nr.10, 11 și 12 unde sunt trecute din punctul meu de vedere alandala străzi, 

terenuri, mijloace fixe fără o departajare prealabilă. 

Din punctul meu de vedere ar fi trebuit ca aceste proiecte de hotărâre să fie 

specifice pentru fiecare bun în parte sau categorie de bunuri în parte. 

Dacă dvs. ați fi citit, proiectele nr.10, 11 și 12, se întrepătrund. 

Ce se găsește la 10? Apare și la 11 și la 12, de asemeni adresele de la CUP de la 

ENET, de la Direcția de Dezvoltare. 

Eu am făcut o interpelare și am cerut un răspuns de la conducerea CUP-ului, apă 

și canal în ceea ce privește acele obiecte care sunt supuse casării. 

Am primit un răspuns destul de evaziv, așa ca un scurt rezumat. 

Am cerut să ni se prezinte facturile de proveniență ale acelor obiecte supuse 

casării și de asemeni cum au fost atribuite prin licitație sau atribuire directă și căror 

firme. 

Răspunsul este că nu mai au acele facturi și mă trimite la Arhivele Statului să le 

caut și să mă conving. 

Nu cred că acesta este un răspuns pertinent.  

Ca atare eu voi vota, mă voi abține la aceste proiecte. 

Vă mulțumesc”. 

 

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

voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-

Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Corneliu 

Dumitru Gheoca,  Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan. 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani  nr. 384/2015 

pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

 

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

voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-

Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Corneliu 

Dumitru Gheoca,  Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan. 
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Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea  

scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri 

inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; 

 

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

voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-

Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Corneliu 

Dumitru Gheoca,  Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan. 

  

 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local nr. 127/2017 privind aprobarea solicitării de trecere a 

unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea 

Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Vrancea în domeniul public al municipiului Focșani; 

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „noi pe acest proiect dorim să rămânem 

consecvenți. Ceea ce am hotărât la ultimul … ultima oară când am votat anul trecut … 

Eu cred că orice oraș serios, un municipiu cum este Focșani-ul trebuie să aibă o 

sală de sport, de care să dispună și prin urmare așteptăm ca d-nul Primar și echipa să 

facă investiții în această sală ca cetățenii să aibă într-adevăr o sală de sport care să se 

manifeste la nivel european”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „doresc să se consemneze, eu nu partitip la 

vot, deși aș fi avut multe de zis. Vă mulțumesc”. 

 

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

„pentru” și o neparticipare la vot, devenind hotărârea nr. 4 .  

  

 

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

închirierii fără licitație publică a spațiului medical în suprafață totală de 182,71 

mp., situat la parterul imobilului situat în Focșani, str. Bucegi nr. 28, precum și a 

cotei indivize de 70,61 mp. din spațiul în folosință comună, către S.C. AMM MED 

STAR S.R.L.; 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte, doresc să se treacă la inițiator și 

pe d-nul consilier Dan Buzoi și pe d-na consilier Alina Drumea.  

Și vreau să vă spun că a fost un proces mai lung cu această societate care și-a 

achitat toate datoriile pe care le-a avut față de dumnealor bineînțeles, la Primărie”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Radu Nițu, se adoptă cu 21 voturi 

„pentru”. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier Radu Nițu, fiind adoptat cu 21 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr.  5 .   

  

 

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

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-B-06433 din Focșani, bulevardul Gării nr. 

8, aflat în proprietatea domnilor Dimian Aura și Dimian Dan Cristian; 

 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 6 .  

 

 

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

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, strada Cernei nr. 

12, T. 53, P. 3381, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr.  7 .  

 

 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 343/2011 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în 

„Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 8  .  

  

 

Se prezinta punctul 18 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; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc d-nule Președinte. 

În cursul ședințelor trecute, eu am votat „pentru” acest proiect îmi asum acum un 

vot de „abținere” întrucât am solicitat  un istoric al acestei clădiri, cu autorizație de 

construcție. 
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Deci, în momentul construirii, cine a avut-o în proprietate, cui s-a vândut ș.a.m.d. 

până a intrat în posesia noastră a Primăriei. Și nu am primit până în acest moment nici 

un răspuns”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „eu am semnat azi răspunsul către 

dvs.”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „l-ați semnat astăzi, dar eu nu l-am primit”.  

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „am 

înțeles de la colegii mei că v-au dat răspunsul înainte de ședință dar l-ați refuzat”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da d-nule Secretar, eram aici și îmi pregăteam 

ședința și nu eram atent ce-mi dă, și am spus, după ședință.  

Poate în hârtiile acelea există și asemenea răspuns. Dar eu cred că trebuia dat mai 

înainte. 

Repet, mă voi abține. Vă mulțumesc”.  

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „trebuie 

spus că la început de mandat, hotărârea privind organizarea și funcționarea Consiliului 

local s-a modificat și a apărut instituția interpelării. 

Interpelarea ne obligă pe cei cărora ne-a fost adresată, să vă răspundem până la 

prima ședință ordinară. 

Dacă răspunsul l-am făcut și am insistat prin intermediul colegilor mei să vi-l 

remită și dvs. nu l-ați primit, nu este vina noastră. 

Dacă dvs. gândiți că-l puteți primi după ședință, iarăși este dreptul dvs. 

Dar știu că am insistat pentru că a fost o conjunctură cumva nefavorabilă, trebuie 

spus adevărul până la capăt. 

Ați primit răspunsul. Au fost șase interpelări în cadrul lunii noiembrie, vorbesc de 

ședința ordinară. 

Întâmplarea face ca d-nul Ionașcu, cel care a fost investit în cadrul aparatului 

propriu să facă aceste interpelări la servicii a plecat la Poliția Locală. 29 Decembrie a 

fost prima zi de muncă. 

M-am implicat să zic în ultimile zile ale anului trecut și am zis așa, preluați toate 

interpelările și răspunsul colegilor a fost motivat de faptul că există un volum mare de 

informații, prelungim și toate interpelările v-au fost remise. 

Este sarcina mea și a colegilor mei să vă remitem aceste interpelări sau aceste 

răspunsuri la interpelări. 

Repet, dacă dvs. considerați că l-ați primit astăzi, îmi însușesc critica în ideea că 

nu a venit până în ședința ordinară. Dar știu că astăzi, după ce a ieșit din mapa d-nului 

Primar i-am trasat sarcină d-nei Pascaru să vă remită aceste răspunsuri. 

Vă mulțumesc”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Secretar, deci, eu mi-am aranjat ... îmi 

aranjam lucrurile aici pe masă în momentul în care a venit d-na Pascaru cu niște hârtiuțe 

să semnez de primire. Eu nefiind în cunoștință de cauză ce sunt acele hârtii și nici 

neavând timp să le studiez sigur că am rugat-o să mi le dea după ședință. Nu că am 

refuzat să le iau ostentativ. Pur și simplu nu era momentul. 

Repet, aici la ora 16,30 mi-au fost aduse”.  

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „d-nule 

consilier, sarcina este ca până la prima ședință ordinară să vă răspundem, consider că 

am făcut-o în termen.  

Dacă dvs. apreciați o altă modalitate de a vă comunica, pot la fel de bine să 

dispun să le scanez și le trimit pe e-mail. E mai greu pe urmă să aveți forma editată. Să 

o aveți la ședință, asta a fost rațiunea pentru care am spus să fie trimis răspuns scris”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc, adevărul este la mijloc. Poate dânșii 

au avut intenții bune dar eu nu am știut despre ce hârtii este vorba. 

Revin și voi vota pentru acest proiect. Mulțumesc”.  

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „vă 

mulțumesc și eu”. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 9 .  

 

 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 30,00 mp, situat în 

Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu nr. 23, județul Vrancea, T. 118, P. %6139/1 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Constantin 

Nelu; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 10 .  

 

 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 14,00 mp, situat în 

Focșani, str. Plevnei, județul Vrancea, T. 192, P. %10565 ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani, către domnul Pricopi Ionel; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 11.  
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Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 20,00 mp, situat în 

Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 4, județul Vrancea, T. 207, P. %11275 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Burghelea Marica;  
 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 12 .  

 

 

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

închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 50 mp situat în Focșani, 

str. Democrației T 79, P 416% ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, în vederea amplasării unei construcții provizorii cu destinația de spațiu 

comercial; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 13 .  

 

 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea 

inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc. 

La ultima ședință eu am hotărât atât timp cât acest domn director este în funcție la 

SC PARKING SA sau în structurile Primăriei, eu personal nu voi mai vota absolut nici 

un proiect până când acesta nu-și va da demisia. Ceea ce a făcut dânsul nu este normal, 

nu este corect și nu  avea acest drept. 

Mulțumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „domnule consilier, am și eu o 

întrebare pentru dvs. 

Pentru acest lucru personal pe care-l aveți cu domnul director să știți că suferă 

480 de persoane din municipiul Focșani care nu au loc de parcare, să știți. 

Eu personal am fost în Comisia de inventariere a locurilor de parcare și știu. Am 

stat de vorbă cu oamenii. Mai departe o să transmit și eu oamenilor care mă întreabă. 

Îmi pare rău. Vă mulțumesc și eu domnule consilier”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, considerați ceea ce vreți dvs., 

transmiteți ceea ce doriți dvs. ... ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… transmit adevărul domnule 

consilier, să știți”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „spuneți adevărul. Orice consecință, orice lucru 

făcut va avea consecințe da!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „sunt 480 de locuri de parcare 

care nu pot fi închiriate”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule, haideți să nu plângem acum de mila 

nu știu cui! Acest domn director ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „sunt oamenii municipiului 

Focșani domnule consilier. Normal că plângem pentru oamenii aceia”. 

 

 D-nul consilier  Costel Bîrsan: „încă odată vă spun. Acest domn director nu are 

ce căuta în această funcție.  

Vă rog să luați măsurile necesare dacă doriți ca aceste proiecte de la PARKING 

să treacă. 

Din punctul meu de vedere, cât voi fi eu în Consiliul local, nu va trece nici unul”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Bîrsan, vorbiți în numele dvs.”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da, în numele meu”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, ați făcut o afirmație 

foarte gravă. Că dacă sunteți dvs. aici nu va trece nici unul. Adică dvs. faceți parte din 

grupul PNL și … ”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... d-nule Primar, am spus că eu nu voi vota, eu 

personal nu voi vota...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dăm banda înapoi și o să vedeți ce 

ați spus.  

Asta este o problemă …”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „corectez da, deci eu nu voi vota  ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… la fel și cu CUP-ul.  

Dacă dvs. aveți o problemă personală cu una din societățile comerciale unde 

Consiliul local, dvs. sunteți acționari majoritari, aveți o problemă personală, legată de 

anumite probleme, că vi s-a turnat beton în canalizare că ați furat apă, că, vezi dragă 

Doamne nu vi s-a făcut o informare foarte clară și la obiect de către domnul director cu 

privire la solicitările care nu puteau fi soluționate de către PARKING pentru că locurile 

respective nu au fost transmise spre administrare acestei societăți comerciale. 

Dumnealor nu au făcut altceva decât să informeze toți cetățenii despre ceea ce se 

întâmplă acolo. Și au spus un adevăr. Nu au spus nici cea mai mică minciună. 
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Și au spus pentru că, o să vedeți că avem un proiect mai încolo, și vă reamintesc 

pentru că, mă așteptam și eu la sfârșitul anului, și aici este vorba cu părere de rău trebuie 

să spun, este vorba de faptul că aș fi așteptat un raport al tuturor consilierilor locali cu 

activitatea desfășurată pe anul 2017, să-l prezentați în această ședință așa cum este 

normal și firesc din păcate nici consilierii PSD și nici consilierii PNL și toți ceilalți 

consilieri UNPR, ALDE și independent nu au prezentat acest raport, să vedem și noi ce 

ați făcut dvs. timp de un an de zile pentru că pe mine m-ați pus la zid de fiecare dată că 

nu am făcut nimic, că am venit numai să fur și am venit să fac alte chestiuni total 

eronate din punctul meu de vedere, pe care le apreciați dvs. 

 

Și faptul că dvs. veniți acum și aduceți niște critici și aveți ceva personal cu un 

director care, vă aduc la cunoștință că este interimar. Și am luat măsuri în acest sens. 

S-a organizat deja concurs pentru ocuparea postului de director la SC PARKING 

SA, urmează să se realizeze această procedură și se vor putea înscrie la concurs oricine 

dorește. Puteți să vă înscrieți și dvs. dacă aveți ceva interese acolo. 

Poate vă trebuie locul acela de parcare din fața magazinului pe care vreți să-l 

desfaceți dvs. Să știți că ați spus o chestiune foarte simplă și clară în ședință și vă spun  

deschis în fața tuturor și în fața mass-media. Dvs. cât veți fi consilier local și veți avea 

asemenea atitudine și pentru faptul că noi Primăria municipiului Focșani nu suntem 

sluga nimănui și nu am venit aici, aleși de cetățenii municipiului Focșani să ne realizăm 

interesele personale, eu nu sunt de acord să construim  un loc de parcare pentru dvs., că 

de fapt acesta este motivul, pentru dvs., pentru firma TOP GAZ, unde dvs. sunteți … ați 

solicitat un loc de parcare în fața sediului firmei dvs.  

Este o solicitare scrisă din partea SC TOP GAZ, unde dvs. sunteți administrator și 

asociat unic, să se construiască un loc de parcare fix în fața magazinului dvs., în calitate 

de consilier local. Trebuie să aduc la cunoștință acest aspect foarte  clar. 

Eu nu consider că este normal ca în municipiul Focșani, la o distanță mai mică de 

nici 20 m. de sensul giratoriu, pe str.Republicii, la intersecția cu b-dul Unirii să se 

construiască un loc de parcare. 

De aceea să știți că eu nu am semnat și vă spun cu mâna pe inimă mi-o asum, 

pentru că la urma urmei este o decizie a Primăriei municipiului Focșani. Și cred că de 

aceea sunt aici, să iau decizii. 

Este o solicitare a dvs. S-a discutat în biroul de investiții, în cadrul serviciului de 

investiții, nu este oportună această investiție. 

Știu, acesta este motivul clar personal, pentru care dvs. nu votați niciodată. Și 

pentru acest lucru suferă cetățenii municipiului Focșani care doresc să ocupe locuri de 

parcare, să-l închirieze și dvs. pentru că  aveți interese personale nu vreți să votați acest 

proiect care este a patra oară introdus pe ordinea de zi în ședințele Consiliului local. 

Stimați focșăneni, aceștia sunt consilierii pe care dvs., i-ați trimis în Consiliul 

local. 

Vă mulțumesc”.                                   

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Primar, sunteți într-o gravă eroare. 

Dacă dvs. aveți vocea mai mare și mai tare și sunteți mai aproape de Președintele 

de ședință spunând asemenea minciuni pe față deci, pur și simplu mințiți. 

În primul rând că eu nu am nici un interes. 

Dacă observați dvs. cererea ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „… este cererea înregistrată la 

Primărie …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... cererea este înregistrată pe ce dată domnule 

Viceprimar!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „anul trecut”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „anul trecut în primăvară, da!”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „nu în primăvară”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„s-a discutat vreodată așa ceva, de PARKING. 

Am mai fost vreun vot de punere ... de al meu la PARKING până acum? 

Nu există d-nule Primar. 

Deci dvs. încercați să aduceți în spațiul public o motivare care nu este reală 

d-nule Primar. 

Dacă era o problemă de supărare, v-o spuneam atunci. Niciodată nu am spus așa  

ceva. 

De asemeni dvs. ați mințit odată ... ați mai mințit odată într-o ședință publică ... ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… eu v-am protejat d-nule Bîrsan …”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„... d-nule nu am nevoie de protecția dvs., 

protejați-vă singur. 

Deci, există o cerere de un an de zile. Nu s-a dat curs, nu este nici o problemă. Eu 

deja am un loc de parcare, dacă nu știați ... deci, există un loc de parcare în spate, care 

este al meu, îl plătesc, de fapt este al Primăriei. Dar nu asta este problema. 

Problema este că acest director a împrăștiat niște afișe în care noi am fost 

bălăcăriți și făcuți în tot felul.  

Și eu știu care este problema d-nule Primar, dvs. l-ați pus.  

Dvs. l-ați încurajat să facă asta. Și bineînțeles că nu vă puteți dezice de el. Pentru 

că sunteți complicele moral. Și dacă dvs. procedând în acest fel credeți că o să rezolvați 

problemele Consiliului local și a consilierilor, vă înșelați”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „d-nule Bîrsan, s-au cam dus  

cele două minute. Vă rog frumos … ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„...este o paritate cu cât a vorbit d-nul Primar sau 

...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „d-nul Primar a vorbit mai puțin 

de două minute. Vă rog frumos, că nu vorbim pe marginea proiectului”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „nu știu, cred că v-ați inflamat cam mult …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „… ne-am inflamat că cei 480 de 

oameni chiar vin la Primărie și nu cunoașteți lucrul acesta …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… d-nule Viceprimar … 480 de oameni ce 

fac? Nu au parcare?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „nu au parcare, da”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „480 de oameni …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „… nu au parcare, da”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „480 de oameni nu sunt încasați de SC 

PARKING SA…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… ce anume ?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „aveți impresia că oamenii aceia nu au unde să 

parcheze mașinia pentru că nu-i încasați dvs.! 

D-nule Viceprimar, haideți, lăsați-o mai jos!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ați stat de vorbă cu ei ?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „da. Dacă vreți să vorbiți despre SC PARKING 

SA, SC PARKING nu face altceva decât să încaseze bani ...”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… ați fost pe str.Oituz ca să 

vedeți?”.   

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „nu plâng cetățenii acum că nu-i încasați ”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… a nu cetățenii …”.   

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… patruzeci și ceva de lei pe an …  

Haideți, că omul își parcheaă mașina și fără să-l încaseze SC PARKING. Iar dacă 

este să ne întoarcem, deci, dvs. aveți grijă și puneți acolo la SC PARKING, pe cineva 

care face administrație, nu faceți organizația PSD acolo și faceți politică. Puneți pe 

cineva care face administrație, nu politică. Ați pus pe cineva care face politică acolo! 

Deci, noi nu avem nevoie politică acolo!”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „vorbim la Diverse”.   

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „cetățenii municipiului Focșani au nevoie de 

administrație …”.   
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… d-nule consilier, asta la 

Diverse. Vorbiți despre acest proiect ”.  

  
D-nul consilier Neculai Tănase: „… asta-i democrație ce faceți dvs., adică , 

intrați și peste mine, cât ați vorbit dvs. eu nu v-am oprit niciodată. Asta nu este frumos 

credeți-mă …”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… vorbiți despre acest proiect 

…”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … și noi în aceeași situație suntem. Atât timp 

cât aveți organizația PSD acolo la PARKING … noi nu vom vota așa ceva. 

 Ceea ce faceți este urât, atât vreau să vă spun. În rest, este treaba dvs.” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule director Merchea, vă rog 

frumos, să vă dați acum demisia din PNL. 

Păi, dacă tot mergem pe politică, cred că ar fi cazul să vă dați și dvs. demisia din 

PNL ca să nu mai vorbim de politică.  

Eu nu cred că putem vorbi de o politică. În primul rând, domnul director, din câte 

știu eu nu este membru nici unui partid, unu la mână. 

Doi la mână …  ”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… chiar sunt curios dacă vă ascultă d-nul 

director Merchea. 

Văd că dați ordine acum …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…spuneți-mi și mie d-nule director 

Milea vă rog, câte cereri aveți dvs. din zonele în care sunt inventariate aceste locuri de 

parcare și câte discuții aveți zilnic cu cetățenii din aceste zone”.  

  
D-nul Giani Milea – Director SC PARKING FOCŞANI S.A.: „bună seara. 

Ultima dacă când dvs. ați inițiat acest proiect, erau în jur de 300 de cereri pentru 

toate străzile menționate, ulterior dând drumul la contracte pe str.Războieni, vă dau un 

exemplu, unde avem o singură parcare, sunt mult mai multe. 

 Și avem ... îmi pare rău că vă corectez d-nule Președinte, sunt 504 locuri de 

parcare și nu 480”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „erau 480 acum câteva zile”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „da, mulțumesc.  

Asta înseamnă să nu putem soluționa cererile a cel puțin 300 … Câte ați spus ? 

 

D-nul Giani Milea – Director SC PARKING FOCŞANI S.A.: „350 erau ultima 

oară”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ 350 de cetățeni. Și practic li s-a dat un 

răspuns concret.  

Domnilor nu putem să vă dăm locurile de parcare deoarece nu le avem în 

administrare, consilierii PNL s-au opus la votarea proiectului privind trecerea în 

administrarea SC PARKING a acestor locuri de parcare. 

 

Care-i problema, nu înțeleg ? 

Unde este miniciuna și neadevărul ? 

Acesta a fost un răspuns concret, transmis tuturor cetățenilor care au depus aceste 

cereri. 

Vă mulțumesc”.  

 

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „problema este d-nule consilier Tănase 

nu că acești cetățeni, nu ar avea un loc de parcare dar, este extraordinar de urât să vii 

după o zi grea la servici acasă și să te cerți cu vecinii pentru locul de parcare.  

 SC PARKING SA chiar asta face, bineînțeles că le încasează bani. Toți plătim 

bani pentru parcare. Dar asigură cetățenilor un loc de parcare în mod civilizat, vorbeam 

de civilizație stimate coleg, într-un mod foarte civilizat asigură un loc de parcare. Și mi 

se pare foarte normal fiind, mai mult de atât,SC PARKING SA este societatea nostră, a 

consilierilor locali, a Consiliului local, reprezentată de cei 21 de consilieri. 

 Haideți să facem ceva pentru cetățenii aceștia, nu numai pentru eu-ul dvs. și 

vorbiți de partide și tot vă pregătiți de propagandă politică aici”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte, haideți că transformăm ședința în 

altă situație, în circ de acesta ieftin. 

În primul rând acest proiect a fost introdus a patra oară, așa cum spunea d-nul 

Primar, nu înțeleg … eu  sunt consilier local, eu nu înțeleg care este motivul, de ce nu se 

votează, pentru că să vă spun sincer, cetățenii vor să fie în regulă pe aceste locuri de 

parcare, unde el când a venit după orele 17, el trebuie să-și găsească locul de parcare 

liber. 

Nu înțeleg de ce nu doriți acest lucru! 

Noi vom vota acest proiect pentru că este pentru cei 540 cetățeni care doresc să-și 

aibă locul lor de parcare așa cum au foarte mulți în ultimul timp în municipiul Focșani. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vă mulțumesc d-nule Președinte. 

Voiam să adaug la ceea ce au spus colegii mei că, SC PARKING SA ar fi bine 

să-și facă treaba, să se răspundă la telefonul la care cetățenii pot suna. Nu să le spună să 

revină peste 10-15-20 minute și atunci când revin să nu mai răspundă absolut nimeni și 

pur și simplu să-și facă efectiv treaba pe care o au. Nu să facă politică. 

Vă mulțumesc”. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „da, eu voiam să fac doar o remarcă.  

Eram sigur că atunci când a început să vorbească domnul Primar, a apărut d-nul 

avocat Iorga și apoi d-nul Nițu de la partid”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „nu sunteți pe proiect d-nule 

consilier”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc. 

D-nule Președinte, sunteți cam dur bag seamă ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „… dacă nu vorbim pe 

proiect…”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... lăsați consilierii să-și expună punctul de 

vedere ... ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… pe proiect nu pe altceva”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „nu mai tăiați microfoanele …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… când o să fiți dvs. aici …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… da domnule, când o să fiu eu acolo o să 

vedeți…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „în mandatul viitor, cine știe !”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule, ați avea ghinion dacă aș fi eu acolo. 

Deci, referitor la acele fluturașe, sau acei fluturași împrăștiați de domnul director 

de la PARKING, deci au fost ca urmare ... într-adevăr noi nu am votat un proiect pentru 

că era locul de parcare 180 lei, și noi am dorit reducerea locului de parcare ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „…și acum este redus…”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... dacă dăm filmul înapoi ... noi ne-am opus 

pentru că era suma prea mare, dânșii au dat fluturași și acum dvs. ați redus și într-adevăr 

obiectul muncii s-a pierdut, da!   

Dar faptul că dânsul a procedat cum a procedat, la îndemnul d-nului Primar care 

este autorul moral al acestei mârșăvii nu mi se pare corect ...” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… este o acuzație gravă, scuzați-mă că 

intervin …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan. „este gravă și mi-o susțin.  

D-nul Primar este autorul moral. Domnule avocat vă rog frumos ...”. 
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 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 12 

voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-

Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Corneliu 

Dumitru Gheoca,  Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „felicitări domnilor consilieri de 

la PNL. 

Deci, cei 504 familii de focșăneni, nu o să aibă loc de parcare civilizat”. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu zic că în primul rând nu vor mai plăti 

aiurea niște bani”. 

  

 
Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în 

baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 republicată  și modificată; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 14 .  

 

 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

extinderii de spațiu pentru un  număr de 12 familii din imobilul situat în Aleea 

Căminului nr. 12, bl. G2, în imobilele situate în str. Revoluției nr. 16, bl. C2 și str. 

Măgura nr. 123 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 15 .  

 

 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiției pentru familia Mustafa Ionel din imobilul situat în Focșani, 

str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 25 (tronson II), în imobilul situat în Focșani, str. 

Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 2 (tronson II) în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 16.  
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Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

unui schimb de locuinţe ANL situate în localitatea Focșani, Cartierul Brăilei, 

solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea  

nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 17 .  

 

 

Se prezinta punctul 28 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; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 18 .  

 

 

Se prezinta punctul 29 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; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 19 .  

 

 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 5, 

bl. 5, ap. 3, înscrisă în CF 51906-C1-U3 și a boxei înscrisă în CF 51906-C1-U19 

UAT Focșani către doamna Bițeanu Neacșa; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr.  20 .  

 

 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în municipiul Focșani; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, aici este vorba de mărirea tarifelor 

pentru activități de deszăpezire. 

D-nule Primar, când ați început mandatul împreună cu majoritatea PSD ați spus 

că o să tăiați taxe, că veți face din Focșani un oraș în care va fi lapte și miere. Și acum 

văd că, tot timpul … la fiecare ședință de Consiliu local aveți ceva de mărit taxe locale. 

Deci, nu mi se pare normal să votăm așa ceva. 
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Una ați spus când ați venit … de altfel este o consecvență a PSD-ului în ultimul 

an de zile și acum, gata treceți la măriri. 

Le-ați dat impresia cetățenilor că le ușurați viața prin tăieri de taxe și tarife și 

acum începeți, încetul cu încetul să le băgați mâna în buzunar. 

Noi așa ceva nu putem să votăm. 

Mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „în primul rând nu sunt taxe către 

populație. Sunt tarife care trebuiesc aprobate pentru activitatea de deszăpezire în 

municipiul Focșani având în vedere faptul că această activitate este desfășurată de către 

un operator, în speță SC CUP Salubritate SA Focșani, iar dumnealor facturează  

prestările de servicii de deszăpezire către Direcția de Dezvotare și trebuie să se emită o 

factură în baza unor tarife aprobate în Consiliul local atât timp cât Consiliul local este 

acționar majoritar la această societate comercială CUP Salubritate SA.  

Nu văd ce tarife, ce taxe spuneți dvs. că am pus în sarcina populației ! 

Sunt niște tarife foarte clare pe care trebuie să le practice SC CUP Salubritate SA 

Focșani în relația contractuală cu Direcția de Dezvoltare. 

După deszăpezire, până la sfârșitul fiecărei luni dacă s-a făcut deszăpezire, SC 

CUP Salubritate SA Focșani trebuie să emită o factură pe baza unor tarife. 

Aceasta este  discuția, și acesta este subiectul acestei hotărâri. Nu, mereu duceți 

în eroare, mereu dezinformați și spuneți că noi introducem noi taxe și noi tarife. Total 

greșit și eronat. 

Noi vrem să facem totul legal.  

Iar dacă dvs. considerați … sau votat acum 2-3 luni în urmă când a fost preluat 

Serviciul de salubrizare și măturat stradal de către SC CUP Salubritate SA Focșani, s-au 

votat tot de dvs. niște tarife privind măturatul stradal. Care la început au fost calculate 

după un anumit STAS, după ce și-au făcut o evaluare a activității SC CUP Salubritate 

SA Focșani, și după ce au fost făcute niște dotări care au dus la creșterea rentabilității 

muncii în această societate.  

Dumnealor au venit cu o propunere de reducere a tarifelor practicate de SC CUP  

Salubritate SA Focșani în relația cu Direcția Dezvoltare, cu 15%. 

Acesta este subiectul discuției. Nu populația va suporta vreun leu pentru 

deszăpezire.  Total eronat. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnilor, deci creșterea de tarife, eu înțeleg 

așa, că inițial a fost un preț și după aceea este un alt preț …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…care este creșterea de tarife …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „…haideți că vă spun eu acum. 

Împrăștiat manual material … este o listă aici … material antiderapant … și am 

văzut zilele astea cum împrăștie cu așa … de la treisute treizeci și cinci lei la patru sute 

lei …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„domnul meu, este preț cu TVA și preț 

fără TVA.  

Mai citiți odată capul de table! 

Nu este nici o creștere de tarif domnule. Este preț cu TVA și preț fără TVA. Este 

vorba de capul la tabel”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ da mulțumesc d-nule Președinte. 

Aș avea și eu o întrebare. La poziția 56, 57, 58, 59 este trecut aici personal  

mașini și utilaje în așteptare pe timp de zi, pe timp de zi sărbători, noapte și sărbători 

noapte. Și este un tarif.  

Este per persoană, este per mașină, per gașcă, per ce? ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pe oră”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ pe oră pentru ce? Pe oră pentru ce?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ pe oră”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„bun. Douăzeci de lei … hai să luăm ultimul 

punct 28,45 lei. Pe oră, la ce? la persoană, la mașină, la utilaj, la ce este?  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ câte persoane stau și așteaptă … câte 

mașini așteaptă ș.a.m.d.”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ nu mi se pare corect dar mă rog, mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„dar nu se facturează. Sunt niște tarife 

stabilite  conform STAS-ului CNADNR.  

Dacă voiați mai multe detalii, puteam discuta chestia asta în comisia de 

specialitate”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„d-nule Primar, eu am întrebat, acest preț de 

28,45 lei ca exemplu, este de persoană sau de utilaj”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă : „în funcție de …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ funcție de funcție. Mulțumesc”. 

 

      

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 21.  
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Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 9/2009 privind aprobarea acordării de gratuități pe transportul urban de 

călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul în municipiul 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „d-nule Nițu … amendament ?”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „ ce amendament. Dacă dânșii doresc să voteze cu 

noi … văd că se opun la multe proiecte … 

Domnule consilier, am să vă arăt după ședință, că nu aș vrea să țin pe toți colegii 

de aici, cum se realizează un proiect, ce documentație trebuie să realizezi un proiect.  

Dacă d-nul Gongu are altceva, să spună eu …  rămânem așa. Am muncit pentru 

acest proiect să știți”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ da, eu voiam să fac următorul amendament dar văd 

că colegul meu … voiam ca toți consilierii să fim inițiatorii acestui proiect”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „da, cu o condiție.  

Dumneavoastră puneți condiții. Am văzut că d-nul Bîrsan pune condiții, d-nul 

Tănase … cu o condiție, să votați proiectele Consiliul local care  sunt pentru cetățenii 

municipiului Focșani. Nu sunt pentru Popescu sau Ionescu, da!”. 

 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „ținând cont că cucul își mută ouăle și își 

asumă munca altuia, nu aș vrea să vă întreb ce făceați pe data de 2 ianuarie seara, pe la 

opt, când m-au sunat două personae, doi pensionari supărați da!  

Vă zic eu. M-am dus la dumnealor și am ascultat problema lor. 

Dimineață la ora … pe data de 3, când poate, mulți dintre dvs. nu erau ieșiți din 

feeria … din magia Sărbătorilor de iarnă, eu m-am dus la ora 8 dimineața, eram la d-nul 

Diaconu în birou da. I-am solicitat o părere. Mi-a spus ce să fac. 

D-nul Nițu a mai făcut un proiect de genul … m-am interesat și la d-nul Nițu și 

am început acest proiect de hotărâre. 

Acum să vină … să vină și consilierii PNL să … ca și coinițiatori, mi se pare un 

pic … nu o zic … dar o asumare a ceea ce nu au făcut da!  

Vă mulțumesc totuși că ați înțeles că unii mai trebuie să și muncească. 

 Eu nu am avut vacanță, nu am avut nimic. Dar am muncit. 

Vă mulțumesc”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu voiam să spun un singur lucru. 

Eu nu știu la ce cuc a umblat d-nul Gongu, dar eu vă spun așa că dacă el pe 3, pe 

3 ianuarie era cu cuc-ul prin oraș și eu vreau să vă spun că anul trecut, când am depus 

amendament pentru bugetul local, am fost primii care am venit cu astfel de 

amendament. 

Am fost primii, când dvs. nici nu știați de cuc atunci. 

Haideți să nu ne mai jignim așa aiurea. Când noi am propus amendamentul ăsta 

anul trecut … acum un an de zile, nu pe 3 ianuarie, dvs. vă uitați după cuci probabil. 

Deci mie mi se pare jenant! Haideți să fim așa un pic colegi nu”. 

 

D-nul consilier Emanuel Gongu:„domnule consilier, eu măcar am venit cu o 

soluție da! S-a materializat printr-un proiect de hotărâre! 

Vă mulțumesc pentru felicitări. Nici nu mă interesează să mă votați vreodată. 

M-ați dat afară din partid, stați liniștit. Ați avut ceva de făcut. Ați votat împotriva 

mea, totuși m-ați votat. 

La revedere, vă mulțumesc mult!”. 

  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „d-nule Președinte, haideți să lăsăm … 

râde lumea de noi cu, cucii aceștia, ce Dumnezeu! 

Da poate cererea este  puțin cam mare, toți consilierii, într-adevăr …d-nii 

consilieri au muncit foarte mult pentru a elabora acest proiect,  d-nul Nițu și îl felicit pe 

această cale, în fiecare an a venit cu astfel de initiative, dar trebuie să … acum fac pe 

avocatul d-nului Tănase da, să se consemneze lucrul acesta.  

Într-adevăr și dumnealor au venit cu un amendament privind majorarea alocațiilor 

pentru pensionarii care vor abonamente pe transportul public local, așa că, cred că ar fi 

normal să vină și 2 coinițiatori ai proiectului din partea grupului PNL”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „o lăsăm așa … și-a retras 

amendamentul d-nul consilier Buzoi … lăsăm așa și gata … haideți, stăm acum de 

vorbă pe nimicuri”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc. 

Vreau să vă readuc aminte, într-adevăr, anul trecut colegii de la PNL au fost 

inițiatorii unui asemenea proiect ... s-a mai spus, dar văd că nu se ia în seamă! Și dvs. ați 

votat împotrivă. Ori, nu mi se pare corect, deși se practică aici la Consiliul local furtul 

de proiecte ...”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „domnule consilier, nu vorbiți pe 

subiect”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „pot proba da!”. 
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D-nul consilier Radu Niţu: „domnule, noi suntem cei care … 

Am o rugăminte, domnule consilier, eu cred că la acest proiect am lucrat. Corect 

ar fi din punctul meu de vedere  și cred că și a d-nului Gongu, să punem consilierii PSD, 

deci, cei care nu au fost trecuți … cred că sunteți de acord cu asta și uitați, pentru că se 

pare că dați din cap și veți vota proiectele în continuare îl propun pe d-nul Tănase pentru 

că-i liderul grupului, văd că telefoane, tot ce dorește are, și pe d-nul consilier Bîrsan 

care v-a vota în continuare proiectele care sunt puse pentru cetățenii miunicipiului 

Focșani. 

Și vreau să vă spun că, domnule consilier, nu am copiat pe nimeni vă spun sincer, 

chiar puteți să întrebați. Țin minte când dvs. ați făcut proiectul acela, spuneați că de la 

ora 1 la 3 să meargă cetățenii cu gratuitate, într-un orar … îmi aduc aminte … era o 

panaramă. 

Îl propun pe d-nul Tănase și pe d-nul Bîrsan.  

D-nul Tănase reprezintă grupul inclusiv … hai și pe d-nul Dobre că este băiat 

bun. 

D-nule Președinte supuneți la vot proiectul vă rog”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „amendamentul. 

Grupul PSD și … nu am înțeles”. 

 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „așa se negociază … d-nule Președinte de 

ședință, iertați-mi intruziunea dar am ajuns să … nu continuu idea”., 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „mai bine retragem toate 

amendamentele și votăm proiectul așa cum este și cam asta este, așa cum a fost inițiat. 

Supun proiectul așa cum este în forma inițială”. 

 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 22.  

 

 

 

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale 

ale Monumentului Unirii din municipiul Focșani”;  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da mulțumesc. 

Vreau să-i aduc aminte sau să-i  aduc la cunoștință d-nului Primar că nu am nici 

un interes nici în acest proiect dar, din ce văd pe lista totală de cheltuieli, proiectul 

tehnic, expertiza tehnică și verificarea proiectului două sute șaptezeci și unu de milioane 

de lei vechi. 
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Dacă se repară acest obiectiv de ce mai trebuie proiect și expertiza tehnică? 

Avize, la fel. Asistență tehnică proiectată o sută treizeci și opt milioane lei, altă 

bazaconie ce mai văd eu aici. Restaurare curățire elemente din bronz două mii opt sute 

nouăzeci mp.! 

Păi ce, restaurează toată Piața Unirii din bronz? Să nu uităm că are o 

circumferință de 6-8 m. Cum să ajungă două mii opt sute nouăzeci mp. de bronz! 

Deci două mii opt sute nouăzeci mp. elemente, curățire elemente din bronz … 

faceți confuzie cu Piața Unirii cred. Mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„este posibil să fie o eroare acolo cu 

suprafața dar valorile sunt reale”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : ”este o greșeală”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „da mulțumesc. 

Ținând cont că în anul 2011 acest monument a fost refăcut, deci a fost 

Recalificare urbană perimetrul istoric Piața Unirii și grădina publică Focșani …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… și ce s-a făcut …”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… cum ce s-a făcut!  S-a reabilitat, scrie în 

raport. Ați citit raportul?”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „scrie în raport d-nule Primar, dacă citeați 

proiectul ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… nu s-o fi reabilitat integral dar s-a reabilitat 

nu! 

Și când aici vezi restaurare curățire elemente bronz, cum s-a spus mai înainte  

două mii opt sute nouăzeci mp.  Proiect tehnic expertiză tehnică dar, ăsta a fost 

reproiectat cu două sute șaptezeci de milioane de lei?  

Nu înțeleg, l-a reproiectat … nu înțeleg chestia asta. Acesta trebuie placat, trebuie 

făcut, șters, curățat nu, bronzul nu … poți să-i pui alt bronz nu! 

Îl curăță probabil, nu? Și ce face, face proiectul cu două sute șaptezeci de 

milioane lei? 

Eu nu zic … d-nule Primar, că nu ar trebui  umblat la el, reabilitat dar mi se par 

niște cifre exagerate, haideți să nu fim exagerați! 

Este ok că se face, e bine, e un simbol pentru Focșani pentru Piața Unirii, dar 

când vezi patru miliarde șapte sute aproape că bagi în monumentul acesta care a mai 

fost făcut și acum câțiva ani, mi se pare exagerat. 

Spune așa: în cadrul proiectului Recalificare urbană pentru … Piața Unirii și 

grădina Publică, cu lucrări de restaurare a basoreliefului de bronz operații de 

cosmetizare a placajelor verticale de granit roșu, reabilitarea gradenelor deteriorate, s-au 

introdus  ș.a.m.d.              
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Ce Dumnezeu, eu asta am vrut să spun, repet,  mi se pare justificat să fie reabilitat 

dar cifrele care ni le prezintă aici mi se pare o bătaie de joc din banul public, asta mi se 

pare”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„mulțumesc d-nule Președinte. 

În raport, uitați ce scrie: în anul 2011 s-a intervent asupra Monumentului 

Unirii…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… da domnule, a citit d-nul Tănase 

mai devreme …”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„... uitați ce scrie mai jos.  

Tronul de jos cu basorelief ale maestrului Ion Jalea nu prezintă degradări după 

restaurarea din anul 2011 …”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„… da, și citiți mai jos …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„... și noi din șapte în șapte ani, investim patru 

miliarde șapte sute de milioane …”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ” citiți până la capăt, dacă vreți să 

stăm să dezbatem această problemă. 

Haideți să vă spun ce se dorește să se facă da.  

Sunt următoarele lucrări de reparații capitale pentru Monumentul Unirii cu 

următoarele intervenții: desfacerea întregului placaj de granit roșu de sus de la vârf până 

la bază și remontarea acestuia în sistem umed. 

Plăcile vor fi  curățate mecanic și chimic, lustruite pe fața văzută și lustruite după 

montarea  finală. După îndepărtarea plăcilor de granit se va proceda la curățarea feței 

betonului ce urmează a se placa cu montarea de plasă metalică sudată fixată cu scoabe 

din oțel beton montate în găuri forate, înclinate  cu rășină  epoxidică . 

În zona gradenelor, cu excepția celei în care s-au montat corpuri de iluminat și nu 

s-au constatat degradări, celelalte vor fi desfăcute și prevăzute și șape suport cu pante 

care să permită scurgerea apelor meteorice.  

În acest moment apa din ploaie, ca să înțeleagă toată lumea, efectiv stă acolo și  

s-au făcut depuneri de calcar și de piatră pe aceste gradene. 

Mai deunăzi când au fost schele puse acolo, m-ați întrebat de ce au fost schelele! 

Schelele au fost puse pentru a se face acestă expertiză. 

S-a făcut expertiză pentru că este monument istoric  de categoria A. Și sunt trei 

experți în toată țara care fac așa ceva. 

Replacarea se va face cu mortare speciale pentru placări exterioare de marmură 

rezistente la îngheț-dezgheț, săruri care să nu producă fenomenul de eflorescență.  

Chituirea se va face cu chituri elastice, impermeabile rezistente de asemenea la 

îngheț-dezgheț cu rolul de etanșare. 

Tronul din bronz cu basorelief va fi desprăfuit, curățat chimic de depuneri 

negricioase aderente și se va realiza o repatinare cu nuanțe de culoare.  
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Fiind monument istoric nu putem interveni la el decât în baza unei autorizații de 

construire și a tuturor avizelor  necesare inclusiv de la Ministerul Culturii, avem nevoie 

de acest aviz.  

Dacă vi se pare așa o joacă de copil, hai să ne apucăm noi să montăm și să 

demontăm niște plăci după un monument de asemenea anvergură, mi se pare că nu știm 

pe ce lume trăim și nu cunoaștem legislația din România. 

Acestea sunt costurile și acestea sunt … nu vine nimeni să-ți facă … v-am spus, 

să-ți bată un cui sau să facă măcar un proiect fără anumite sume. 

V-am dat un exemplu foarte clar. S-a alocat o sumă de șaizeci de mii sau opt zeci 

de mii la Liceul Traian Vuia pentru elaborarea documentației privind expertiza tehnică a 

fundației pentru sala de sport din curtea liceului și elaborarea documentației necesare 

pentru reluarea acestei investiții. Nu s-a prezentat nimeni.  

De trei ori a fost scos la licitație acest proiect și nu s-a prezentat nimeni. De ce?  

Mi s-a motivat foarte clar, sunt prețurile foarte mici. 

Nu știu cu ce prețuri lucrați dvs. în activitatea dvs. pe care o desfășurați, pe 

proiectare, dar eu vă spun, în ceea ce privește proiectele de anvergură, toți proiectanții 

nu vin să facă acest lucru. 

Căutăm de foarte mult timp un expert care să vină să ne facă o expertiză la blocul 

G.2 din Aleea Căminului. Nu vine nimeni. 

Asta este situația pe piață, acestea sunt prețurile în acest moment. 

Eu știu că sunt mari, și mie mi se par mari și am întrebat, domnule nu vi se pare 

prea mult? Și au venit cu prețurile și v-am spus, v-am spus și în ședința de comisie și vă 

spun și acum. Începând din anul acesta am luat decizia foarte clară. Toate aceste 

fundamentări de indicatori tehnico-economici și nu numai fundamentări de indicatori 

tehnico-economici, toate fundamentările vreau să aibă în spate cel puțin cinci oferte de 

la ofertanți nu numai din județ și din țară.  

 Să vină să prezinte care sunt prețurile reale pe piață pentru fiecare obiectiv în 

parte. 

Trebuie să reamintesc că toți acești indicatori sunt prețurile maximale de la care 

se pornește o licitație. De fiecare data la licitații se înscriu mai mulți și prețurile sunt 

foarte mult scăzute. 

Vă mulțumesc”. 

  

     D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu voiam să spun doar atât, d-nule Primar 

repet încă odată, este necesar să se facă acest monument. 

Mi se pare o sumă mult prea mare. Gândiți-vă că anul acesta este unul auster 

pentru Focșani.  

Ați promis că faceți patruzeci și ceva de străzi, nu din împrumut, că din 

împrumuturi oricine poate să facă. Din PNDL, din bugetul local și așa mai departe. 

Trebuie să fim atenți cum gestionăm acești bani. Asta este ideea.  

Deci, eu unul sunt îngrijorat  când văd că se aruncă niște bani așa fără prea multă 

…”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ”… d-nule Tănase, nu ați vrea dvs. să 

veniți cu ofertă ? 

Căutați dvs. o firmă din țară care să vină cu un preț mai mic ca ăsta!”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”d-nule Primar eu nu fac așa ceva”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”dar vă rog frumos”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”nu mă ocup eu de așa ceva”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ”este simplu să spui din afară, și mie mi 

s-a părut, v-am spus, prețuri foarte mari dar, nu, nu … dar mi-au venit colegii și mi-au 

demonstrat foarte clar. 

Mai mult decât atât, este monument istoric de clasa A. 

Sunt câteva firme specializate în țară care fac lucrări pe asemenea monumente”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:”deci eu dacă aș veni cu ofertă aș fi  

incompatibil”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”nu dvs. Să căutați dvs. o firmă din țară 

care să ofere mai puțin …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:”… eu pot să vin cu o ofertă mai mică, dar eu 

sunt incompatibil la Focșani”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”dar nu dvs. să veniți să spuneți da 

domnule, hai că fac eu un business. Ci, uite domnule, firma asta practică niște prețuri 

mai mici și mergem ca la … nu știu ce magazin care spune, dă-mi de două ori diferența 

înapoi”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:”d-nule Primar, dar când s-au alocat o grămadă 

de bani pe la parangheliile astea,  hai ca să luăm așa …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”… ce legătură are cu monumentul …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”… are legătură că aruncăm banii aiurea. Sunt 

momente când se aruncă banii aiurea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu : „d-nule Tănase, vă rog …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „de Revelion cinci mii de oameni au 

fost aici”.  
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da mulțumesc. 

Dacă banii sunt așa cum sunt … la proiectul tehnic si expertiza tehnică douăsute 

șaptezeci și unu milioane de lei vechi, pentru ce mai trebuie asistență tehnică proiectant 

de o  sută treizeci și opt milioane!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”dirigenție de șantier domnule …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:”... d-nule Primar, știm și noi ce înseamnă asta! 

Aici sunt exagerate, repet și eu ce a spus colegul meu d-nul Tănase, trebuie făcut 

și e bine să fie făcut, dar nu la banii ăștia! 

Cum Dumnezeu se întâmplă numai la noi la Focșani, nu se poate, nu vine nimeni. 

Peste tot în țară se face, se construiește, se vede, numai la noi nu se vine d-nule Primar! 

Ca la Unirea Principatelor!  

De aceea sunteți Primar, când o să fiu eu primar o să aduc eu d-nule Primar, până 

atunci ocupați-vă dvs. că de aia luați banii de la Primărie! 

Deci, eu consider că este exagerat acest preț. Trebuie  făcut, dar consider că este               

exagerat. 

Mulțumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte. 

Voiam doar să întreb. Anul trecut au stat schelele acelea la monumentul Unirii 

mai mult de 3 luni, cu siguranță nu s-a intervenit asupra lor, culmea asupra unor plăci de 

granit s-au lipit la un moment dat și arăta îngrozitor. 

Vă întreb d-nule Primar atunci nu v-ar fi trebuit avizul de la Ministerul Culturii ca 

să interveniți asupra monumentului! 

Mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ca să nu se lovească copiii au fost 

lipite provizoriu.  

Au fost lipite de firma care a venit să facă expertiza. S-au urcat de patru ori pe 

schele. Pentru schelele acelea s-a plătit pentru o lună, restul a fost cu titlu gratuit. 

Trebuia să plătim cam o mie și ceva de euro pe lună”.         

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: ”am întrebat la momentul respectiv, și nu a 

știut nimeni a-mi răspunde! 

Dar văd că după jumătate de an mi se răspunde. 

Mulțumesc”. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă :”de la basorelief în sus nu s-a intervenit 

în 2011 … doar basorelieful a fost refăcut și gradenele”.         

 

 

 

  

 



 48 

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

„pentru” și 9 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Corneliu 

Dumitru Gheoca,  Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan 

devenind hotărârea nr.  23    . 

 

 

 Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Plopi nr. 25 

înregistrat în evidența fiscală pe numele de Căldăraru Zodia și Căldăraru Robert;

  

D-nul consilier Neculai Tănase: ”urmează o suită de vreo douăzeci și ceva de 

proiecte.  

Eu voiam să vă spun așa. Din punct de vedere logic așa, nu zic că sunt rele aceste 

proiecte. Însă trebuie tratați toți cu egală măsură. Adică nu trebuie să fie o diferență. 

Chiar și clădirile publice mai suferă din punctul acesta de vedere. 

Adică, instituțiile publice din Focșani trebuie să dea un exemplu pentru celelalte 

clădiri. 

Mai avem zona aceea unde a fost MOPAF-ul! Care iar … știu, mi-ați explicat la 

vremea respectivă, că este în curs. 

Nu o să fim împotriva acestor proiecte dar, vreau să vă spun că trebuiesc tratate 

toate cu  egală măsură. Asta vreau să vă spun.  Și mai sunt și alte … 

Da, mulțumesc”. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă :”doamnelor și domnilor consilieri, ați 

votat o procedură privind modul de evaluare a acestor imobile în funcție de gradul de 

neîntreținere a terenului sau a imobilului respectiv se calculează un punctaj.  

În funcție de acel puntaj se stabilește creșterea impozitului. De aceea nu putem 

să-i tratăm în mod egal. 

La fiecare imobil, aveți în spate o fișă de evaluare. Comisia de specialitate a mers 

și a acordat puncte în funcție de cât de degradat sau cât de întreținut este imobilul  

respectiv.  

S-a stabilit un punctaj și în funcție de punctajul respectiv s-a stabilit cu cât va 

crește impozitul pentru imobil. Și este o procedură stabilită, așa cum am spus și în 

comisiile de specialitate, este o procedură stabilită   în baza Codului Fiscal și a Codului 

de Procedură Fiscală. De aceea a trebuit să  individualizăm fiecare din aceste situații. 

Este într-adevăr o situație neplăcută să vedem în fiecare zi acel teren  de la 

MOPAF.  

Am spus-o și o repet, că am vrut de când am preluat mandatul, să găsim o soluție 

pentru ca acel teren al MOPAF-ului să treacă în proprietatea municipalității, pentru că 

într-adevăr reprezintă o zonă foarte importantă din municipiul Focșani, o zonă cu un 

adevărat potențial atât pentru a dezvolta anumite cartiere, să zicem de locuințe dar și 

alte obiective de interes public în acea zonă .  
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Erau posibilități de a se finanța proiecte pe fonduri europene însă, din nefericire 

trebuie să o spun public, în momentul în care noi ne-am manifestat intenția de a  

achiziționa acel imobil și eram în discuții avansate cu banca la care s-au girat, s-a pus 

ipotecă acele terenuri, d-nul Borcea Vasile, lichidatorul SC MOPAF, a intentat  imediat 

un proces împotriva  societăților comerciale care erau proprietare pe acel teren și care 

giraseră la bancă cu terenul respectiv, tocmai pentru a bloca acea tranzacție. 

Pentru că nu a avut nici un cumpărător până în acest moment, iar în momentul în 

care noi ne-am arătat interesați,  a considerat dumnealui prin calcule făcute că ar avea 

mai mulți bani de câștigat în urma acestor tranzacții în calitate de lichidator al MOPAF-

ului.  

Și ce a făcut, a solicitat în instanță anularea actelor de vânzare cumpărare între SC 

MOPAF și societățile comerciale FOCSANI INVESTMENT ș.a.m.d., care mai erau 

acolo. 

Astfel s-a blocat procesul început, de negociere deocamdată. Și din nefericire, am 

pierdut un mare tren. Acela care, prin fonduri europene cum vă spuneam, putem obține 

finanțare pentru construirea unui parc de cel puțin cinci hectare pe terenuri degradate 

unde, Uniunea Europeană ne acorda o finanțare de cinci milioane de euro. Ăsta era unul 

din obiectivele de interes public pe care doream să le construim acolo. 

Procesul este în derulare, așa că nu ne mai putem exprima intenția până în 

momentul în care instanța nu va decide asupra acestui aspect. Și v-am spus, aceste 

proiecte pe care noi astăzi, eu astăzi vi le-am supus atenției dvs. sunt doar o parte din 

situațiile identificate în municipiul Focșani de către comisia desemnată de mine, și este 

vorba despre un număr mult mai mare de imobile care au fost identificate, este vorba de 

aproximativ opt zeci și trei, dacă nu mă înșel, de imobile pentru 21 de imobile 

proprietare nu și au manifestat interesul de a le face curățenie și de a le schimba 

înfățișarea. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”d-nule Președinte, după ce se votează acest 

proiect, aș vrea să cer o pauză de cinci minute”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „supunem la vot”. 

 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu iese din sala de ședințe. 

 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 24 .  

 

 

Doamnele şi domnii consilieri nu sunt de acord să se ia pauza acum. Doresc 

continuarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi privind majorarea impozitului pe 

terenuri după care urmând a se lua o pauză. 
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Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Ion Neculce nr. 29 

înregistrat în evidența fiscală pe numele de Drilea Maria și Drilea Costică; 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 25 .  

 

  

Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Tisa nr. 14 

înregistrat în evidența fiscală pe numele de Birla Ion și Birla Pauna;   

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 26 .  

 

 

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Ion Neculce nr. 17 

înregistrat în evidența fiscală pe numele de Ariton Ion și Ariton Liliana;   

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 27 .  

 

 

Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea  

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Emanoil Petruț, 

tarlaua 85, parcela 438 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Schmoll Ivan și 

Schmoll Ecaterina;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 28.  

  

 

Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, Aleea Parc, tarlaua 204, 

parcela 11168 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Kalany Viorica 

Oana;   
 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 29 .  
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Se prezinta punctul 40 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe teren pentru imobilele situate în Focșani, strada Mărășești nr. 7 și 

Mărășești nr. 9 înregistrate în evidența fiscală pe numele domnului Sandru Nicu;

   

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 30 .  

 

 

Se prezinta punctul 41 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea  

impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada 13 Decembrie 1918 

nr. 13 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Scutaru Sofia Lucreția;

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 31 .  

 

 

Revine în sala de ședințe d-na consilier Ana-Maria Dimitriu. 

 

 

Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea  

impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada Jiliștei nr. 9 

înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Vosganian Armine;  

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „vă mulțumesc d-nule Președinte de ședință. 

La acest proiect din câte am aflat d-nul Vosganian ar fi spus că ar vrea să doneze  

această clădire municipalității pentru a se face un muzeu pentru armeni  și nu știu …  

Nu am reușit să iau legătura cu dumnealui.  

Într-adevăr nu a depus nici o hârtie în acest sens,  dar  de amânare nu se poate, 

dar dacă s-ar putea retrage acest proiect să-i dăm d-nului Vosganian răgaz de o lună 

să-și spună clar poziția. Vrea să doneze sau nu. 

Ar fi imoral să mărim acest impozit în condițiile în care dumnealui vrea să facă  

un bine comunității. 

Să-i dăm răgaz o lună. Să ne spună clar dacă … am înțeles că a luat legătura cu   

d-nul Bacinschi, domn fost primar și cu alte persoane din conducerea județului. Acum 

în orice vorbă ar trebui să existe un sâmbure de adevăr zic eu. 

Cum considerați dvs., eu unul aș pleda pentru a retrage acest proiect de pe 

ordinea de zi și să-l reintroducem pe ordinea de zi  de luna viitoare. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „știți, și eu azi dimineață am visat ceva dar, nu mi s-a  

realizat. 

Până când nu vă răspunde la telefon d-nul Vosganian, îmi pare rău.  

Mai căutați-l până vă răspunde. Până una, alta haideți să vedem cum e ...”. 
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D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… domnule consilier știți cum este, măcar  

dumnealui este singurul care a spus că …  ”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „... presupune alte chestii ...”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… vă dau dreptate. Îi mai dăm răgaz o lună, 

atât am cerut.  

De fapt îl cunosc personal, o singură dată l-am văzut în viața mea, nu avem 

relații de nici un fel, totuși, un răgaz din partea unui om care vrea să doneze.  

Și dacă ținem cont de faptul că doar Maiorul Pastia a donat ceva pentru orașul 

acesta, ne gândim și la o altă idee. 

Nu vreau pentru mine, nu mă interesează bunul altuia. 

Deci, doar un răgaz de o lună. Vă mulțumesc”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă : „stimați consilieri, conform 

prevederilor Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală acest impozit se 

majorează cu procentul care l-am propus și dumneavoastră îl veți aproba, având 

posibilitatea ca proprietarul după ce și-a remediat să zicem deficiențele la imobil să vină 

să solicite repunerea impozitului pe o grilă normală, adică să revină la impozitul inițial. 

Și asta se poate face, fie într-o lună, fie în două, fie … și dumnealor vor plăti 

impozit proporțional cu perioada de la momentul acesta, de la 1 ianuarie până la 

momentul în care ne va notifica și se va contesta întradevăr că imobilul respectoiv nu 

mai prezintă degradările conmstatate initial”. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 32 .          

 

  

 Se prezinta punctul 43 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Focșani, strada Unirea 

Principatelor nr. 48 înregistrat în evidența fiscală pe numele domnului Dardala 

Marian;   

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 33 .  

 

 

Se prezinta punctul 44 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 

52 înregistrat în evidența fiscală pe numele domnului Glavan Iorgu;  

  

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 34 .  
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Se prezinta punctul 45 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 

50 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Potop Vasile și Potop Sanda; 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr.  35.  

 

 

Se prezinta punctul 46 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea  

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada C. Stere nr. 

57 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Haneș Veronica;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 36 .  

  

 

Se prezinta punctul 47 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea  

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Cernei mr. 

41 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Puflea Felicia;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 37 .  

 

 

Se prezinta punctul 48 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Cernei nr. 

22 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Constantin Georgiana;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr.  38 .  

 

 

Se prezinta punctul 49 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului 

nr. 9 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Murgu Iulia;   

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 39 .  

 

 

Se prezinta punctul 50 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Ion Basgan 

nr. 5 înregistrat în evidența fiscală pe numele domnului Ilie Ioan;   
 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 40 .  
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Se prezinta punctul 51 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind majorarea  

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății 

nr. 1 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei Balaban Ecaterina;  
 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 41 .  

 

 

Se prezinta punctul 52 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății 

nr. 29 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Pascu Tudora, Manole Elena și 

Zaharia Maria;   

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 42 .  

 

 

Se prezinta punctul 53 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Libertății 

nr. 36 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Acatrinei Viorel și Acatrinei 

Georgeta;  

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 43 .  

 

 

Se prezinta punctul 54 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind majorarea 

impozitului pe clădiri și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș nr. 

35 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Haret Alexandru, Haret Elena, 

Haret Vasile, Haret Marghioala și Haret Emilia Isabela;   

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 44 .  

 

 

Se face o pauză de 10 minute. 

 

 

Se prezinta punctul 55 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 175/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea 

mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” și 1 vot „abținere” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 45 .  
 

 

Se prezinta punctul 56 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând 

domeniului public al municipiului Focșani;  

 

D-nul consilier Radu Niţu: „aici am un amendament. 

 

           Art. 12 din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

 Vă este frică de cimitir, ajungeți toți acolo să știți. 

 

Art.12 (1) Locurile de înhumare simple suprapuse vor avea suprafața standard 

de 3,00 mp. (1,2 x 2,5), la care se adaugă și intervalul necesar servituții de 15 cm. 

pentru fiecare dintre laturi. 

            (2) Locurile de înhumare duble suprapuse vor avea suprafața standard 

de 6,00 mp. (2,4 x 2,5), la care se adaugă și intervalul necesar servituții de 15 cm. 

pentru fiecare dintre laturi” 

 

           Art. 27 din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

 

Art.27 Atribuire fără plată și/sau cu scutire de plată se referă la un singur loc de 

înhumare de dimensiune clasică 3,00 mp. (1,2 x 2,5), la care se adaugă și intervalul 

necesar servituții de 15 cm. pentru fiecare dintre laturi.” 

 

          Art. 55 alin. (4) din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

 

(4) Transportul persoanei decedate în afara localității în care s-a produs decesul (la 

o distanță de minim 30 km.), se face după îmbălsămare, într-un sicriu impermeabil și 

închis etanș, al cărui fund este acoperit cu materii absorbante. 

 

         Art. 75  alin. (1)  din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

(1)  Cu amenda între 1500 lei și 2000 lei: 

- călcarea mormintelor cu rea credință ; 

- distrugerea și degradarea monumentelor și obiectelor funerare; 

- tăierea de pomi și arbori fără aprobare;  

- degradarea gardului de împrejmuire;  

- degradarea mobilierului dispus în cimitir; 

- degradarea, sau ruperea florilor și a coroanelor de pe mormânt; 
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- inscripționarea pe raza cimitirelor cu desen tip graffiti, respectiv înscrierea unor  

cuvinte obscene pe obiectele funerare; 

- accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porțile din cimitir;  

- accesul în cimitir cu autovehicule, sau vehicule, fără aprobarea administratorului 

cimitirului;  

- depozitarea resturilor de gunoaie, în alte locuri decât cele prevăzute; 

- orice acțiune de distrugere sau degradare de către participanții la serviciul  

funerar, a suprafețelor aferente cimitirului.   

 

Bănuiesc că a ieșit din ședința de Dialog Social la care a participat domnii 

consilieri PNL și noi și ceilalți consilieri”.         

  

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „d-nule Primar și dragi consilieri. 

Nimeni nu vrea să ajungă acolo dar cu siguranță toți vom ajunge, bine mai sunt și 

alții care ajung în altă parte. 

Problema este că, acum cât suntem vii și ajungem acolo este mai rău decât jale.  

Oamenii care se duc la cimitir nu se duc voioși și când găsesc bălți de jumătate de 

metru, lumină nu este. 

De exemplu în noaptea Învierii nu este lumină, vorbesc de Cimitirul Sudic, nu 

este nici măcar un bec.  

Nu mai spunem de înmormântări după o ploaie. 

Domnilor, pe jerbe scrie Veșnică pomenire, nu știu ce … dar cum îi respectăm pe 

acești oameni care au murit, care sunt în lumea celor drepți! 

Haideți totuși să facem ceva d-nule Primar și cine mai este responsabil totuși, 

pentru acești oameni cărora le purtăm veșnică pomenire și amintire totuși, să reparăm și 

noi ce se poate repara.  

Eventual făcut o scurgere, o canalizare, un stâlp, doi stâlpi acolo.  

Nu cred că ar aduce o gaură majoră bugetului local pentru care au cotizat și ei de 

altfel. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu am vrut să spun că, ceea ce a spus d-nul 

Gongu cu care sunt de acord, este pentru cei vii de data asta. Pentru că într-adevăr 

trebuiesc făcut niște lucrări în cimitir. Și eu vă spun, Cimitirul Sudic cred că este, cel 

spre Cîmpineanca, acolo trebuiesc făcute o serie de lucrări, este noroi când plouă ... mă 

rog, sunt de acord cu ce a spus d-nul Gongu și cred că trebuie avut în vedere acest lucru. 

Vă mulțumesc”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă aducem la cunoștință stimați 

doamne și domni consilieri că, probabil este în premieră sau v-am mai spus, avem o 

problemă deosebită la Cimitirul Sudic, în sensul că ... nu-i vorba de pasaj, este vorba 

despre proiectul care a fost în derulare pentru Cimitirul Sudic, pentru reabilitarea 

Cimitirului Sudic, proiect care îl dezvolta Direcția de Dezvoltare, în baza unui contract  

încheiat cu o firmă care a dat bir cu fugiții și pentru care noi am sistat acest contract. 
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Deci practic nu au mai venit să mai execute nici un fel de lucrări.  

Ca să vă mai spun că s-au plătit aproximativ cinci miliarde șapte sute pentru 

lucrări neexecutate. Drept pentru care, acestea sunt constatări ale Curții de Conturi, 

drept pentru care, personal am semnat o sesizare penală pentru responsabilii, că nu 

accept asemenea abateri grave de la cheltuirea banului public. 

Este un dosar în lucru. Între timp Direcția de Dezvoltare a solicitat sume pentru a 

reactualiza documentația și a relua lucrările de reabilitare a Cimitirului Sudic.  

Deci, în bugetul care îl vom prezenta, proiectul de buget pe care îl vom prezenta 

în curând pentru dezbatere, o să regăsiți  inclusiv această sumă alocată pentru 

reactualizarea documentației și refacerea proiectului pentru că acel proiect a vizat doar 

partea  nouă, fără să mai țină cont de partea existentă deja și care într-adevăr și acolo 

trebuiesc făcute lucrări de reabilitare inclusiv montat stâlpi de iluminat, propunem 

inclusiv montarea unor camere de supraveghere video pentru ca să prevenim 

eventualele distrugeri și profanări de morminte și mai mult decât atât suprafața după 

cum foarte bine știți a cimitirului a fost diminuată cu două mii șapte sute de metri 

pătrați, suprafață care a fost cedată pentru Cimitirul Militarilor. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „d-nule Primar, dacă-mi permiteți. 

Știu, știam despre acel dosar început, de frauda aceea, de posibila fraudă, nu mă  

pronunț eu, nu sunt judecător,  suma pe care o știam eu este mult mai mare decât ați zis  

dumneavoastră  …. ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vorbim de moneda națională …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu:„vorbim de o sumă cu mai multe zerouri ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „la care se adaugă majorări de întârziere 

și penalități calculate de Curtea de Conturi, de încă două miliarde trei sute … și care 

oricum, ele curg în continuare …”.  

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ce ar mai trebui să știe lumea care este 

într-adevăr pe bună dreptate supărată ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „practic opt miliarde și ceva are de plătit 

antreprenorul cu care Direcția de Dezvoltare a avut încheiat acel contract, culmea un 

contract de lucrări fără termen de execuție. Fără termen de finalizare a execuției a 

lucrărilor, în anul 2012. 

S-au făcut o parte din lucrări și pe urmă nu s-a mai … nu am înțeles de ce, noi 

sincer l-am căutat la … fostul director de la Direcția de Dezvoltare,  d-nul Lungu, a fost 

personal în Brăila să-l caute pe acel constructor. A obținut promisiuni că vine să 

discutăm să reia. S-a  dat ordin de începere a lucrării nu s-a prezentat la începerea 

lucrărilor. El a crezut că este o glumă, având în vedere că în baza contractului fără  
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termen de execuție,  termen de finalizare a lucrării,  poate să facă ce vrea. Și a lungit-o 

până la Calendele grecești până când am pus piciorul în prag și au spus clar, nu veniți să 

reluați activitatea și să vă achitați de obligațiile care le aveți în baza avansului, a 

sumelor încasate.  De fapt, nu era avans, erau doar situații de lucrări întocmite fără a se 

face lucrările în teren. 

Este foarte grav și vor răspunde. Asta este un semnal de alarmă pe care îl trag 

tuturor celor care cred că aici se pot face lucrări de felul acesta, lucruri de genul acesta”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „d-nule Primar, este adevărat ce spuneți, știu 

foarte bine de acel dosar în lucru, ideea este următoarea, lumea ar trebui să știe, chiar 

dacă lumea este supărată. În timpul unor cercetări care sunt și de natură penală nu se 

poate continua …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ba da …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „... se poate continua lucrarea, fără să se facă 

o evaluare?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „se face o expertiză, pentru asta se alocă 

bani, se face o expertiza a lucrărilor efectuate și  …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „... aveți un termen. Acum vine iarna, se 

topește ... vine primăvara, se topește zăpada”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ o lucrare v-am mai spus durează 255 de 

zile până se intră cu excavatorul în teren”. 

 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ceva provizoriu măcar, că oamenii din păcate 

mor zilnic ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ …ce să fac, să pun pavele? …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „... pietriș măcar ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ … o să încercăm …”.  

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ și o canalizare este prinsă în proiect d-na 

Costin ?”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii:„  sunt prinse lucrări de canalizare, 

alimentare cu apă și amenajare alei în proiectul de la extindere Cimitir Sudic pentru care 

se face reproiectare de către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani și care va 

cuprinde și amenajarea aleilor din Cimitirul Sudic”. 
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D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... iluminat?”. 

 

 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „și iluminatul este prins în lucrare 

și pentru extindere este deja făcut”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … și WC public”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „și încă un lucru.  

Știți foarte bine, pe cheltuială proprie am făcut curățenie la câteva morminte și în 

Cimitirul Nordic la Generalul Pastia și la cel Sudic la Maior Pastia. 

Ideea e că mi-a luat foarte mult timp să găsesc aceste morminte, cel puțin a 

Maiorului Pastia. Eu cred că aceste persoane care au avut o contribuție majoră la 

imaginea noastră, a ceea ce suntem noi acum, ar trebui să aibă un pic de ... un privilegiu 

să zic. Ar trebui aceste morminte să fie oarecum scoase în evidență”. 

    

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: :„ se are în vedere acest aspect pentru 

mai multe morminte ale unor personalități”. 

 

D-nul director Adrian Vulpoiu – Director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani: „am indentificat șapte în Cimitirul Nordic și trei în Cimitirul Sudic”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „știu că nu sunt atât de multe încât să ...”.  

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ”Direcția Dezvoltare a prevăzut bani 

pentru anul 2018”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... nu am știut, felicitări domnului director. 

Vă mulțumesc și sperăm că vom trece și de aceste probleme”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Radu Nițu, se adoptă cu 21 voturi 

„pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Radu Nițu, fiind adoptat cu 21 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 46 .     

 

 

Se prezinta punctul 57 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 203/2016 

privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și 

desemnarea membrilor acestora; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: ”proiectul este de înlocuire cu  

d-nul consilier Gheoca”. 
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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. 47 .  

 

 

Se prezinta punctul 58 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind  modifica- 

rea art. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 214/2009 privind aprobarea împărțirii 

municipiului Focșani în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste 

zone și constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect creșterea gradului de 

transparență și implicarea civică în actul de administrare; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 48 .  

 

 

 

Se prezinta punctul 59 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modifi- 

carea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

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

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 49 .  

 

 

 

Se prezinta punctul 60 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

costului mediu lunar de întreținere la Căminul pentru Persoane Vârstnice din 

cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru anul 

2018; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 50 .  

 

 

 

Se prezinta punctul 61 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind stabilirea  

categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor lunare pe membru 

de familie în vederea calculării contribuției de îăntreținere datorată de persoanele 

vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de 

Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru anul 2018; 
 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 51.  
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Se prezinta punctul 62 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind mandata- 

rea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în adunarea 

generală a acționarilor la Administrația Piețelor Focșani S.A. în vederea negocierii 

și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din Planul de 

administrare al Societății pentru perioada mandatului 6 decembrie 2017 – 6 

decembrie 2021; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 52 .  

 

 

Punctul nr.63 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul 

administrativ al Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  ” a fost prezentat”. 

 

 

Se prezinta punctul 64 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind inventarie- 

rea terenului situat în extravilanul municipiului Focșani, T.80, P 424/1 în suprafață 

de 6,2 ha. în domeniul public al municipiului Focșani și trecerea acestuia în 

domeniul public al județului Vrancea în vederea construirii unui spital județean; 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „stimați colegi, este vorba de proiectul acesta 

care ni l-ați prezentat cu un sfert de oră înainte de a intra în ședință. 

Eu vă spun sincer, cu toată buna credință și asta este valabil și pentru colegii mei 

și pentru colegii de la PSD. 

Înainte de a vota un astfel de proiect trebuie să fii documentat. 

Noi am primit astăzi aceste hârtii, pe care nici măcar nu le-am citit. 

Eu vă spun că acest proiect cu construirea unui spital este și proiectul nostru. Este 

absolut binevenit și este normal să dăm tot concursul. Dar, nu poți să votezi ceva ce nu 

știi. 

Deci, eu vă spun că sunt anumite chestii, și nici măcar nu sunt specialist, aș vrea 

să apelez și la un specialist să mă lămurească. 

Deci, eu dacă nu am citit  nici o hârtie, și vă spun, asta este valabil pentru toți 

colegii, cum pot să votez ceva de care nu știu, poate ... poate să fie absolut perfect 

corect,  dar dacă ... nu trebuie să treacă și prin rațiunea mea ceea ce votez! 

 Deci credeți-mă că nu este rea credință. Deci pur și simplu vă rog să acordăm un 

răgaz de câteva zile, de săptămână, facem o ședință extraordinară pentru chestia asta, 

dar nu putem să supunem la vot așa ceva. Eu vă spun ... faceți cum credeți.  

Eu spun omenește, nu este normal să votăm ceva de care nu am citit, nu știm 

despre ce este vorba. Se pot strecura erori cu toată bună credință. 
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Când vii cu ceva pe ultima sută de metri se pot strecura erori și atunci de ce să 

facem noi așa ceva când putem să mai așteptăm câteva zile nu!  

Mulțumesc,  asta a fost ... și vă spun că noi nu putem să votăm ... astăzi nu votăm 

așa ceva nu că suntem împotrivă”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte, nici nu știu ce să înțeleg. 

Eu sunt de mai mulți ani în Consiliul local dar, ca acum ... eu am crezut că vă 

reveniți pe 2018, așa ceva nu se poate. 

Pământul nu pleacă de acolo, domnul primar ...nu sunt avocatul domnului primar, 

la ședința de sus care am întârziat ... la ședința de comisie de la etaj, care am întârziat 

peste jumate de oră s-a citit proiectul și adresele care au fost trimise și să știți că durează 

venirea unei adrese din ... 

 

Eu nu știu ce nu înțelegeți dvs.! 

Că bănuiesc că nu înțelegeți nimic, de multe ori nu înțelegeți nimic. 

Domnule, ați zis că vrei să citiți dvs., a citit Primarul municipiului,  este interesul 

cetățeanului din municipiul Focșani, a tuturor cetățenilor ... domnule, mata nu înțelegi 

de mult, și vă spun sincer, nu te supăra, eu chiar dacă am fost tovarăș, sunt mai domn 

decât mata, din mai multe puncte de vedere și vreau să spun că nu am fost la n partide 

ca mata, unde ai trecut ca gâsca prin apă ca să spun cinstit așa. 

Deci domnule, vorbim pentru cetățenii municipiului Focșani d-nule Tănase,  e un 

spital care, și alte județe sau municipii din țară și-l doresc. Este situația ... cine aleargă 

mai repede.  

Dorim să facem acest spital pentru cetățenii municipiului și ai județului Vrancea. 

Nu-i pentru Popescu sau Ionescu, că l-ați avut și dvs. că l-am avut și noi, hai să-l 

facem domnule, asta e problema nu că ... nu ați dat telefon, dați telefon. 

Am crezut că ați întârziat că mai vorbiți la telefon, că în general luați lumină din 

altă parte. Deja s-a stins lumina e două ori. 

Eu nu știu de ce nu înțelegeți că dumneavoastră sunteți în Consiliul local,  noi 

care suntem aici suntem pentru cetățeni, nu pentru nu știu cine, pe care-l reprezentați. 

Noi vom vota acest proiect, pentru că este pentru județul și municipiul Focșani, 

nu pleacă terenul de acolo, nu se dă nici un ban ...  

D-nule Bîrsan, nu se dă nici un ban, nu plătim nimic noi, numai avizăm pentru 

preluarea Consiliului Județean, care va reveni la municipiu sau la județul Vrancea atâta 

am avut de zis. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc, dacă mi s-a pomenit numele acum 

trebuie să vorbesc și eu. 

E foarte convingător d-nul Nițu, așa voce blândă are și ... foarte convingător.  

Ce se întâmplă oameni buni, voi sunteți în barca PSD-ului și aveți tot interesul 

după tonul vocii și după cât sunteți de aprinși, mă face să cred că este totuși ceva la 

mijloc. Atât de repede vreți aprobarea acestui proiect, cu un sfert de oră înainte de 

ședință.  

Care e graba, îl vom vota! 
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Într-adevăr Focșani-ul poate are nevoie de un spital,  tot mereu am spus că nu se 

face nimic în orașul ăsta. Deși cu două spitale județene tare mă mir ce vom face! 

Dar ... domnul doctor,  vă văitați cam tare, vrei un loc la spital bag seamă!...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „după cum se vede sunt mulți bolnavi”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „da, sunt mulți bolnavi. 

Deci, două spitale județene, dar de ce atâta grabă? 

Și nu înțeleg, totdeauna aruncați așa anatema că ... domnule, nu vrem noi! 

Vrem domnilor vă e clar! 

D-nule Nițu ai auzit că vrem! Dacă ai auzit, bagă bine la cap!”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „dacă am auzit, votează domnule!”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „în momentul în care se va face extraordinara cu  

Bugetul d-nule Primar, o putem pune atunci și sunt convins că se va vota. Eu voi fi 

„pentru” atunci. Acum nu. Dar atunci voi fi „pentru”. 

Haideți să o lăsăm un pic să se răcească, prea repede vreți să luați lucrurile! 

D-nul Nițu cred că are interes acolo! 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „domnule, am interes.  

Și să vă spun și ce interes am.  

Domnule, dacă nu știți, eu am două fete medic domnule și una este în străinătate, 

și aș vrea să vină la Focșani domnule, ca să înțelegi! Că bătrânețea ... știți”! 

Eu nu știu de ce nu vreți domnule?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Nițu, dumneavoastră cred că nu ați 

înțeles nimic. 

Deci, eu personal cel puțin, nu am nimic, absolut nimic împotriva acestui spital. 

Vreau și eu să se facă acest spital. Dar nu pot să votez ceva care nu știu. Mi-a 

adus hârtiile astea pe care eu trebuie să le citesc. 

Deci, dacă dvs. ați fost obișnuit să ridicați acolo mâna, habar nu aveați ce se 

discuta acolo, eu nu fac așa ceva. Eu trebuie să fiu documentat! 

M-ați înțeles? 

Vă este greu să înțelegeți d-nule Nițu!”. 

    

D-nul consilier Radu Niţu: „de unde luați documentația?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dvs. ați trăit într-o epocă care, conta 

majoritatea, ridica mâna, nu conta. 

Asta trebuie să treacă prin filtrul rațiunii mele și sunt convins că asta-i valabil și 

pentru colegii de la PSD, nu numai de la noi. 

Deci, un om care gândește, trebuie să știe ce votează.  

Dvs. nu prea vreți să știți ce votați!”. 

    

 



 64 

D-nul consilier Radu Niţu: „de unde luați documentația?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „vreau să înțelegeți corect ...”. 

    

D-nul consilier Radu Niţu: „domnule, răspunde la întrebare. 

De unde luați documentația asta?”. 

  

D-nul consilier Neculai Tănase: ”cum de unde iau documentația? 

De la Primărie de aici! Iau documentația să mă uit.  

Puneți niște întrebări! 

A citit cineva despre ce este vorba! 

Repet, poate să fie totul absolut corect. Eu nu votez ce ați citit dvs. Poate ați citit 

corect, dacă este ceva,  fără voința dvs., s-a strecurat o greșeală acolo. Fără voința dvs., 

nu vă acuz de nimic! 

De ce atunci să nu citesc eu, să știu!”. 

    

D-nul consilier Radu Niţu:„d-nule Președinte, luăm o pauză să citească d-nul 

Tănase, mai stăm cinci minute aici. 

Cât durează să citiți? 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „interesul nostru este să facem acest spital. Dar 

nu oricum așa, pe genunchi.  

Eu vă spun sincer poziția mea personală, nu am absolut nimic împotriva acestui 

spital”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „eu rămân în continuare stupefiat de 

modul cum știți să vă eschivați așa în fața unei decizii strict politice de a întârzia cu o 

încăpățânare fantastică toate proiectele pe care administrația PSD vrea să le inițiezi și vă 

dau câteva exemple.  

Trecerea în administrare a centurii de ocolire a municipiului Focșani. V-ați opus 

vehement.   

  Cu iluminatul public, v-ați opus vehement, a trebuit să găsim alte variante 

pentru a face. Și tot dumneavoastră pe toate căile, pe toate conturile de socializare ați 

afirmat că orașul este în beznă, că nu avem curent, că nu avem lumină, că nu avem știu 

ce, că stau becurile aprinse în timpul zilei. 

Tot dvs. spuneți că vreți spital dar nu vrei să votați chestiunea cu terenul. 

Hotărâți-vă domnilor! 

Vreți sau nu vreți! E ușor a spune din gură că vreau dar, nu votez. 

V-am explicat foarte clar în cadrul ședinței. Am avut o ultimă adresă venită astăzi 

de la Oficiul de Cadastru.  
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Acel teren pe care noi vrem să-l inventariem în domeniul public al municipiului 

Focșani, este un teren al nimănui. Fapt confirmat prin toate răspunsurile venite de la 

toate ministerele și la toate instituțiile abilitate să ne confirme faptul că pe acel teren nu 

există înscris nici un titlu de proprietate și nu există niciun proprietar.  

Este un teren care prin Decizie a Consiliului Popular, mult mai înțelept cred că 

decât suntem noi astăzi, din 1982 a Consiliului Popular a municipiului Focșani, o parte 

din terenuri au fost date spre administrare Penitenciarului municipiului Focșani.  

În acel  moment, în 1989 s-a înscris de mână pe planul parcelar al municipiului 

Focșani, M.I. Penitenciar.  

Am făcut adresă la Ministerul Justiției, ni s-a răspuns foarte repede, îi mulțumesc 

pe această cale d-nului Ministru, care mâine va fi prezent la manifestări, vă spun în 

premieră și o să mai port odată o discuție să văd dacă dumnealui i se pare normal să 

tergiversăm.   

Dar că văd că ați preluat aceeași modă ca în București. Toată lumea strigă că se 

vrea spital dar nu sunteți de acord cu construirea lui. Asta înseamnă o poziție total 

distructivă împotriva cetățenilor. 

Eu vin și vă întreb un singur lucru. Aceste fonduri pe care Domnul Prim Ministru 

la vremea respectivă Tudose i-a promis Domnului Președinte că le vor putea atrage prin 

... sunt fonduri nerambursabile de la Banca Mondială. E o sesiune de proiecte 

concurențiale dacă ați auzit vreodată ce înseamnă chestiunea asta. Primul venit, primul 

servit. Orice zi de întârziere poate duce la pierderea acestei finanțări. 

 Dacă aveam răspunsurile mai rapid, făceam o ședință extraordinară înaintea 

acestei ședințe ordinare.  

Nu am avut toate răspunsurile, de aceea am vrut să o  prindem în ședința ordinară 

de astăzi. 

Mi-aș fi  dorit să o transmit în timp util ca să aveți răgazul necesar să vă 

documentați,  să citiți și să vă puneți la punct în cadrul partidului cu ce decizie politică 

veți lua pe această situație. 

Este clar aici o decizie politică. Nu îmi spuneți că este o decizie, că vezi dragă   

Doamne vreau să mă elucidez! 

Trebuie să vă reamintesc un singur lucru, dumneavoastră aici dați un vot de 

oportunitate. Legalitatea are cine să o asigure. Este d-nul Secretar, este o instituție a 

Prefectului. Sunt alte organisme abilitate să verifice legalitatea unei asemenea hotărâri. 

Vin și vă întreb pe dumneavoastră stimați consilieri care nu veți vota acest proiect 

că simt că nu veți vota acest proiect. Cum veți răspunde în fața cetățenilor dacă prin 

întârzierile acestui vot se vor pierde banii? 

Cum veți răspunde dvs., în fața cetățenilor dacă noi vom pierde finanțarea prin 

PNDL pentru reabilitarea celor douăsprezece clase din corpul de clădire, pentru care ați 

întârziat tot așa motivând tot felul de motive puerile, că vezi dragă Doamne trebuie 

făcută hotărâre separată. 
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Cum veți motiva toate acestea în fața cetățenilor? 

Eu voi spune foarte clar, am vrut să fac, nu m-au lăsat PNL-ul. 

Da,este normal, se vede prin votul dvs. și prin modul în care știți să vă exprimați 

opiniile. 

Ați criticat de atâtea ori că nu s-a făcut nimic în administrația PSD. 

Vă aduc niște vești proaste pentru dumneavoastră, bune pentru cetățeni. Spitalul 

municipiuului Focșani, Spitalul Județean Sf.Pantelimon din Focșani a fost dotat cu 

aparatură în valoare de peste două milioane de euro în ultimii ani, în favoarea 

cetățenilor...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu ați fost pe la spital”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc lui Dumnezeu, sunt 

sănătos. Am fost dar nu ține de administrarea nici a Consiliului Județean, și nici a 

Consiliului local, dacă nu știați. Este în administrarea Ministerului Sănătății. Este 

singurul spital, normal, pentru că pe timpul administrației PDL, vă spun cu mâna pe 

inimă că știu situația de acolo, s-a furat domnule. Peste două zeci și două de miliarde 

este prejudiciul stabilit de către Garda Financiară, de către domnul administrator de 

atunci, manager. 

Și o spun cu mâna pe inimă și nu îmi este rușine, sunt date publice pe care le 

cunosc foarte bine. 

Nu vreți să faceți nimic constructiv în orașul acesta! 

Peste tot trebuiue să ne ducem, hai să vedem, hai că o fi, că o păți! 

Vreți să negociem, spuneți ce doriți în schimbul acestui proiect ca să-l votăm”! 

Haideți să discutăm? 

Păi nu, dar asta doriți, nu! Negociem binele focșănenilor pentru ce? 

Am spus clar de când am venit aici. Eu nu negociez binele cetățenilor!”. 

 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „subscriu la ceea ce spune d-nul Primar. 

Folosiți aceleași tertipuri ieftine de a nu vota proiectele importante pentru că nu 

aveți OK-ul de la Centru și s-a văzut clar și acum. 

Dacă vă aduceți aminte, ar fi păcat să pierdem acest spital sau acest proiect din 

cauza dvs.  

Cum și la București se dorește  a se face un spital și tot colegii dvs. se opun, așa 

faceți și dvs. aici.  

Este o linie clară trasată de partid, de partidul dvs. După cum bine știți s-au mai 

întâmplat astfel de lucruri de când PD-ul sau PDL-ul a venit la guvernare, din care, 

marea majoritate sunt aici, s-au opus multor proiecte, printre care și cel cu Bazinul 

Olimpic. 
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D-nul Președinte Marian Oprișan a spus atunci destul de clar, a venit PD-ul, au 

oprit finanțarea, după care spre dezamăgirea dvs. cu toate că cetățenii municipiului 

Focșani puteau din anul 2006 să aibă un bazin de înot de care am fi putut beneficia toți 

... vorbim despre spital că: Men sana in corpore sano ... aveam un bazin, poate nu erau 

atâți oameni care să caute spitalizare. 

Deci, tot dvs. v-ați opus și s-a făcut într-un final datorită faptului că la guvernare 

am venit noi cei care lucrăm pentru cetățeni. 

De 25 de ani suntem în politică probabil, suntem de 27, d-nule Tănase.  

Spre dezamăgirea dumneavoastră și așa să vă rămînă obiceiurile, stați în opoziție. 

De asta nu vreau să vorbesc acum.  

Deci așa vreți să faceți acum și cu spitalul. 

Vă pare rău, și sincer, cred că vă pare rău că nu ați putut niciodată să veniți cu 

astfel de idei constructive, ci numai cu idei distructive. Și din acest motiv  

dumneavoastră nu doriți să avem un spital cu toate că, imediat d-nul Bîrsan a spus că e 

jale în spital. 

 

De ce nu vrei să spitalul nou! Pentru că este jale în acela?  

Nu, știți cum e,  acum sunteți și ipocriți. Cum adică, noi vrem dar nu votăm? 

Haideți să fim serioși puțin. 

Deci dumneavoastră nu doriți  ....” 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „...aveți grijă cum vă alegeți cuvintele ”. 

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... eu mi le aleg foarte bine. Este o ipocrizie. 

La vorbe vă doriți să fiți buni dar, îmi pare rău, nu prea reușiți. 

Votați exact așa cum va dictat de la Centru. 

Nu trebuie neapărat să votați pentru cetățeni. Votați împotriva lor că de aceea ați 

fost trimiși aici! 

Nu ați fost trimiși să votați pentru cetățeni! 

Și să nu vă mai aud vreodată că vă văitați că nu aveți spitale și sunteți bolnavi și 

că la noi spitalele sunt așa cum sunt! 

Pentru că din cauza dvs. și al multor altora nu se face nimic pe nicăieri, din acest 

motiv”! 

Oricum, sunt convins așa cum a spus și d-nul Primar că, linia, firul roșu a 

funcționat. Li s-a spus, nu votați acest proiect. Votați-l, și sunt convins și subscriu la 

ceea ceea ce a spus d-nul Primar, votați-l, cum însuși d-nul Bîrsan a spus, la buget, ca să 

putem să ne negociem probabil niște avantaje pentru PNL.   

Vă mulțumesc” . 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „mesajul este foarte clar 

domnule consilier, votează împotriva cetățenilor, asta este foarte clar”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „mulțumesc d-nule Președinte. 

Am asistat la niște șarje politice ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „și dvs. ați făcut politică ...”., 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ da, da, da, în Consiliul local se poate face 

politică, nu-i nici o problemă însă, dacă-mi permiteți, am văzut un tupeu fără margini. 

Deci, de 25 de ani Focșani-ul și Vrancea este condusă și guvernată de PSD ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „care v-ați opus mereu ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ și dvs. spuneți, Focșani și Vrancea în ultimele 

3-4 județe din țară, și dvs. spuneți că PNL-ul s-a opus și nu a făcut ceea ce trebuia ... 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „... ce faceți astăzi, nu vă opuneți 

astăzi ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „domnule, de 25 de ani  Vrancea și Focșani-ul 

este condusă de PSD. 

Mie mi se pare că ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „cu o opoziție distructivă  ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„  .,.. nu pentru noi, că noi suntem obișnuiți, 

pentru cetățeni, aveți un tupeu extraordinar să spuneți  că nu ați realizat nimic în județul 

și înm municipiul Focșani datorită PNL-ului, când dvs. sunteți de 25 de ani.  

Astăzi aveți Prim ministru, doamna Viorica, Vasilica, aveți Camera Deputaților 

aveți Senat ...  

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ ... dacă nu cunoașteți numele d-nei 

Prim ministru ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„...d-na Viorica  Băncilă ... 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„... nici nu știți cum o cheamă ...”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase. ”îmi cer scuze, până apare, eu pot să mai 

greșesc, îmi cer scuze. 

Când vii și spui despre spital ... noi am spus foarte clar, suntem de acord ...”., 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „văd că sunteți împotrivă ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... dar trebuie să veniți cu documente, eu nu 

vreau ca acum cinci ani, la fel s-a venit cu un astfel de document, băgat sub nas, cum 

vreți să faceți acum, fără documente în spate și acum se merge la DNA.  

Eu nu vreau și nu vreau ca nimeni să meargă la DNA. Deci eu vreau să votez în 

cunoștință de cauză, nu că suntem noi împotriva spitalului. 

De ce aș fi împotriva spitalului! ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „se vede că nu votați ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ Spitalul Focșani, Județean Focșani și îl avem 

aici pe domnul doctor, care este membru în Consiliul de Administrație, este singurul 

spital din România care nu a trecut, grație PNL-ului nu, sau a PSD-ului, sau a domnului 

Președinte sau cui credeți dvs., nu a trecut la autoritățile locale. 

Și dvs. veniți și ne spuneți povești acum, haideți domnule! 

Spitalul Vrancea cred că este ultimul spital din România, spital județean”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „haideți domnule ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„domnule, de ce m-ați întrerupt, nu înțeleg! 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ați vorbit”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ dvs. faceți abuzuri să știți, deci, vorbesc foarte 

serios. Vedeți că faceți abuzuri ...”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„mă amenințați acum?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„nu vă ameninț ... asta-i amenințare că vă spun, 

dvs. mă amenințați. Eu v-am spus că faceți abuzuri”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„nu fac abuzuri”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „dvs. nu știți ce înseamnă amenințare. Citiți 

dicționarul limbii române și vedeți ce înseamnă. Eu am spus în mod democratic ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„d-nule consilier Tănase, ați 

vorbit două minute da!”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„m-ați întrebat ... mi-ați tăiat microfonul!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„ați terminat două minute. Vă 

mulțumesc”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „din păcare, nici d-nul Primar nu a fost  

cronometrat, nici ceilalți colegi. Ei pot vorbi cât vor ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„…și dvs. ați vorbit mult și nu 

v-am cronometrat mereu, vă rog frumos …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„deci, eu pe acest subiect nu am vorbit. Este  

prima oară când iau cuvântul pe acest subiect ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ … vă ascult, vorbiți pe subiect,  

vă rog frumos”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„dacă dvs., bag seamă că v-ați obișnuit să mergeți  

să dați declarații pe la DNA sau nu știu pe la care Parchete, pentru voturile pe care le-ați 

dat ... apropos de subiect domnul doctor spunea de bazin, eu spun de plasa de lumini din 

Piața Unirii, da ... ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... ce legătură are”.  

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„...are legătură, cât are și bazinul d-nule Primar. 

Deci, în primul rând, să fie clar, noi vom vota acest proiect, da! 

Faptul că nu-l votăm acum, că vreți dvs. în secunda asta, nu se poate. Până nu ne 

lămurim și nu știm exact ceea ce se întâmplă acolo, nu vom vota, clar. Nimeni nu ne va 

obliga și nu ne poate obliga să votăm, indiferent ce teatru ieftin și melodramatic jucați 

dvs. aici, încercând să impresionați, să influențați, vezi Doamne că e cineva de vină. 

Domnilor, trebuia să veniți cu  proiectul mai devreme. Nu s-a putut, se poate mai 

târziu. Mâine, poimâine, săptămâna următoare. Nu ne forțați mâna că nu aveți cum!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„veniți mâine să votați! Facem o ședință 

extraordinară? O convocăm în seara asta! 

Mâine, zi aniversară, facem o ședință extraordinară! Facem cadou de ziua Unirii, 

un spital”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „cu mare cinste”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ veniți?”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„dar parcă dansam Hora Unirii!. 

Votul consilierilor este un vot unilateral, un vot pe care-l dăm în cunoștință de 

cauză, nu cum vrea fiecare, nici Primarul, nici nu știu care coleg ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „...și care ar fi modificările care s-ar 

face ... care ar fi marea fraudă care trebui să ... credeți că este ceva la mijloc ...”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„d-nule Primar, nu ne puteți obliga. Întotdeauna 

este ceva la mijloc ...”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ați spus că este un interes la mijloc. 

Normal, pentru cine este bărbat, e! ”. 

    

D-nul consilier Radu Niţu:„am spus în decembrie 2017 că vinovați pentru 

proiectele care sunt, nu este Primarul, nu sunt cei din Primărie, suntem noi. Noi am fost 

trimiși aici. 

Dacă ne uităm în partea asta, în afară de d-nul Buzoi, care are o legislatură, restul 

sunteți noi, veți pleca așa cum veți veni. 

Să știți că cetățenii știu oleacă de politică domnule! Și știu care este menirea 

noastră în calitate de consilieri. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „când avem proiecte care d-nul Primar le 

dosește, nu le pune pe ordinea de zi, nici măcar în ședințele de comisie”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „d-nule consilier Bîrsan, la 

Discuții politice vă rog”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„am cinci proiecte de un an de zile pe care d-nul 

Primar nu vrea să le pună în discuție în comisie. 

Cu ce idei ... d-nule Nițu, dacă ideile noastre nu sunt primite și nu sunt nici măcar 

discutate, cu ce idei?  

Cum putem noi să facem ca orașul acesta să meargă mai bine ...”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu:„... să aveți idei constructive domnule!”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ ... d-nul Primar blochează tot, ca totul să plece 

de la dânsul, ca totul dânsul să și le însușească. Nu numai că nu face ce trebuie, dar își 

însușește proiectele altora. 

Rușine d-nule Primar. 

  

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „hai să vedem cum votați!”. 

 

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

voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-

Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Corneliu 

Dumitru Gheoca,  Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan. 
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D-nul consilier Mihai Nedelcu: „felicitări”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ nu cred că este mai mare rușine ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:„încă odată felicitări consilierilor 

PNL. Felicitări cu ghilimele, știe lumea”. 

 

   
Se prezinta punctul 65 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. Ing.I.Basgan nr.8, sc.1, ap.1, T.57, P.3513% 

aparținând domeniului privat al municipiului Focșani în favoarea d-nei Gheoca 

Mihaela. 

D-nul consilier Corneliu Dumitru Gheoca:„să se consemneze vă rog, eu nu 

particip la vot. Mulțumesc”. 

 

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

„pentru” și o „neparticipare” din partea d-nului consilier Corneliu Dumitru Gheoca, 

devenind hotărârea nr. 53.  

 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„d-nule Primar, țin să vă aduc la cunoștință 

că folosiți încă odată jigniri la adresa consilierilor locali și credeți-mă că nu este de bun 

simț și nu vă face cinste ca edil al municipiului Focșani. 

Dacă dvs. spuneți că sunteți nulități, credeți-mă că atunci am o părere din ce în ce 

mai proastă despre dvs. 

Mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ domnișoară ziceți bogdaproste că vă spune 

Primarul așa, niște cuvinte chiar deloc de nelalocul lor, dar nu știu ce o să vă spună 

cetățenii de mîine …”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:„…eu zic să citiți Regulamentul Consiliului 

local și Statutul aleșilor locali și vedeți la secțiunea … care este comportamentul aleșilor 

locali … scuzați-mă, nu are nici o legătură ce spuneți”. 

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu:„ faceți niște acuzații foarte grave și vedeți că  

s-ar putea să fie dopuri de urechi pe undeva pe la magazinul acesta de sport”. 

 

D-nul consilier Emanuel Gongu: ”domnule consilier, dacă nu vă deranjează, ați 

stat o săptămână cu proiectul acela cu deszăpezirea, cu tarifele da, nu ați înțeles că acolo 

este cu și fără TVA …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … tu cred că ai vorbit cu locatarii aceia de la 

cimitir, că tot văd că vorbești …”. 
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    D-nul consilier Emanuel Gongu: „credeți că vă pricepeți de construirea 

spitalelor?  

Întrebați un doctor dacă vă poate oferi asistența necesară, în condițiile în care se 

lucrează acum în spital … știu, nu mai auziți”. 

  

Se revine la proiectele cu buletine de vot. 

 

 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 399/2017 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

   

S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și domnilor consilieri în vederea 

votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Radu Nițu           12                 9         0 

D-nul Corneliu Gheoca                  9                         12         0 

 

 

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

„pentru” și 9 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Corneliu 

Dumitru Gheoca,  Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan, 

devenind hotărârea nr. 54.  

 

  

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2017 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; 

 

S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și domnilor consilieri în vederea 

votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

 D-nul Corneliu Gheoca                  18                         0                   3 

  

 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 55. 
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Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la  Școala Gimnazială nr. 7 Focșani; 

 

 

S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și domnilor consilieri în vederea 

votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

 D-nul Corneliu Gheoca                  18                         3                   0 

 

 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 56. 

 

 

 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la  Palatul Copiilor Focșani; 

 

 

S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și domnilor consilieri în vederea 

votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

 D-nul Corneliu Gheoca                  17                         0                   4 

 

 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 57. 

 

 

 

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

art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local nr. 406/2017 pentru adoptarea unor 

măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri în 

consiliul de administrație la Transport Public S.A. Focșani; 
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S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și domnilor consilieri în vederea 

votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

 D-na Diana-Sorinela Buică      17                         0                   4 

 

 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 58. 

 

 

 

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

modificării anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local nr. 24/203/2012 privind 

aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 

a municipiului Focșani și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia; 

 

S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și domnilor consilieri în vederea 

votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Costel Bîrsan          10                              

D-na Laura Mihaela Ciocoeaş        10                                      

D-nul Alexandru Nistoroiu      11                         

D-nul Mihai Petruț        11    

               

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „restul se știu, împotrivă sigur”. 

 

 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 59 

 

 

 

Se prezinta punctul 63 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul 

administrativ al Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

 

S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și domnilor consilieri în vederea 

votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Emanuel Gongu         12                 9         0 

D-nul Corneliu Gheoca                  9                         12         0 

 

 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 60. 

 

  

 

 

Se prezintă  Secţiunea a II a – rapoarte, informări, al ordinii de zi:  

 

 

1. Raportul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani privind  

verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul II al 

anului 2017; 

 

2. Raport pentru anul 2017 privind transparența decizională în administrația  

publică, conform Legii nr. 52/2003; 

 

3. Raport de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului municipiului  

Focșani – domnul Eduard Marian Corhană. 

 

  

Nu sunt discuții, comentarii sau menţiuni. Consilierii iau act de aceste rapoarte. 

 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu:„ solicită înscrieri la cuvânt 

pentru punctul  Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice”. 

 

 

La acest punct se înscrie la cuvânt d-nii consilier:  Costel Bîrsan, Neculai Tănase 

și Emanuel Gongu. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc d-nule Președinte. 

O să fiu foarte scurt. Voiam mai multe să spun dar, ora este târzie, lumea s-a  

cam plictisit. 

Ceea ce vreau să vă spun scurt, este vorba despre ceea ce a adus d-nul Primar în  

spațiul public, referitor la interesul meu. 

Scurt, d-na Bojoaică, vă rog frumos, ascultați-mă un minut, promit că nu mai 

mult. 

Deci, în primul rând, nu am cerut niciodată și nu am condiționat d-nului Primar 

un loc de parcare ...”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „..., nu ați cerut niciodată”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„niciodată nu v-am cerut dvs. un loc de parcare.  

Am depus o cerere, de un an de zile ...”., 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„… asta am spus și eu”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„d-nule Primar, nu. Ați spus că v-am condiționat.  

Acesta este punctul 1 ... deci nu v-am condiționat și nu condiționez niciodată. 

Punctul 2. În ceea ce privește afirmația dvs. că am eu interes la CUP și că am  

furat apă, pentru asta, declar public că o să vă fac plângere penală domnule Primar.  

Fiți convins de asta și mă știți că mă țin de cuvânt și o să vedeți ce o să se 

întâmple. 

Dar, referitor la chestiunea asta, deci, litigiul meu cu CUP-ul a fost ... pur și 

simplu l-am dat în judedcată, am dat CUP-ul în judecată ... asta este o poveste veche, nu 

a fost adusă în spațiul public pentru că nu se cade.  

În momentul în care ai un litigiu cu o instituție, să aduci în spațiul public. 

Deci, lucrătorii de la CUP au vrut, au avut intenția să intre în locuința mea fără 

autorizație, fără voința mea. Și atunci a degenerat conflictul așa cum a fost. 

Eu am câștigat acest proces. Sunt clauze abuzive în contract și CUP-ul este 

obligat pentru toți focșănenii, dar din păcate nu o face, să modifice toate contractele, 

inclusiv al meu. 

Clauzele abuzive se referă la dreptul CUP-ului de a intra pe proprietatea privată 

doar până la limita proprietății, acolo nu este amplasat apometrul. Nu acela de optzeci și 

nouă de milioane de la Cuza. 

Deci, acesta este litigiul. 

Nu am absolut nici un interes. Nu votez în funcție de interes. Aceste lucruri le 

aduce d-nul Primar să-și motiveze dânsul, nu știu, alte interese, are dânsul alte interese, 

dar nu pot să stau impasibil, pasibil când CUP-ul dă pe un butoi de plastic de douăsute 

de litri valoarea unui apartament de două camere, oameni buni. 

Și dânsul spune că ... domnule, v-am demonstrat și vă mai demonstrez odată, da 

... și dacă nu sunteți convinși o să mai aduc odată domnule doctor un act de vânzare-

cumpărare de la acea vreme și împreună cu  acele ... da domnule, este un butoi de 

plastic. 
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Dacă vreți, facem o comisie să le vizualizăm! Sunteți de acord?   

Facem o comisie domnule doctor? Haideți să le vizualizăm, să vedem cum arată. 

Mulțumesc”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu renunț. Mulțumesc”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „îi răspund colegei mele d-ra consilier Ana-

Maria Dimitriu, când la ședința trecută mi-a făcut o solicitare privind pe cei doi copii 

care nu au primit acele premii, sportivi. 

Tot se mai … pentru proiect de hotărâre pe care l-am inițiat la începutul lunii 

ianuarie, am luat legătura cu președinții secțiilor respective și mi s-au adus la cunoștință 

anumite chestii, a fost o eroare.  

Sunt două surori Munteanu, a fost trecută doar una, eroare tehnică, și d-ra 

Avădănii Teodora deci, cele două persoane vor fi premiate … nu a fost introdus pe 

ordinea de zi pentru că va fi introdus pe ordinea de zi când vor pune și bugetul. 

Deci, odată cu bugetul se va … cu acordul dvs. bineînțeles se va trece și acel 

proiect de hotărâre. 

Aș mai avea o problemă. 

D-nule Primar, nu cred că ține de dvs. și nici de noi consilierii locali. Am sesizat 

o gravă problemă, nu acum, mai acum ceva timp. 

Nu mi se pare corect ca la ANL-uri … cunosc persoană, vă pot da numele și 

prenumele, are de 14 ani depus dosarul. Are doi copii, a fost cadru militar la acea 

vreme, este căsătorit. Are 14 ani de când așteaptă repartiția la o locuință la ANL, încă 

așteaptă săracul. De 14 ani, repet. 

Dar cunosc și persoane care au luat în șase ani, necăsătorite, fără copii, nu au 

lucrat niciodată la stat.  

Să ferească Dumnezeu și Maica Domnului dacă eu mai înțeleg ceva din toată 

cacealmaua asta. A ieșit un pic de scandal, poate nu știți despre ce este vorba. În fine, nu 

vreau să detaliez aici. Dar, nu mi se pare corect. 

O ține de noi, nu o ține de noi … aveți deputați din ambele tabere. 

Aveți deputați și senatori. Faceți ceva domnilor !  

Unul care e bugetar, doi copii, căsătorit nu ia după 14 ani, vine unul care nu este 

căsătorit, nu are copii, nu a lucrat niciodată la stat și ia după 6 ani. 

Nu sunt specialist, doar am făcut sesizarea, nu vreau să vin cu vreo remarcă … 

deja s-a auzit că nu știu ce am mai zis eu. 

Mulțumesc”. 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „datorită faptului că mă ocup de fondul 

locativ, în care intră și ANL-ul, sunt dator să vă răspund d-nule consilier Gongu. 

În primul rând fără să controlez absolut nimic, cu toată sinceritatea și toată 

responsabilitatea vă spun că nu există nici un dosar înregistrat la Primăria municipiului 

Focșani cu o vechime de 14 ani la ANL ...”. 
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D-nul consilier  Emanuel Gongu: „... Cosma Constantin se numește ...”. 

 

     D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… 14 ani! Este posibil ca acel dosar să 

nu mai existe …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu:„... există, vă spun eu ... Cosma Constantin se 

numește ...”. 

 

     D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… de 14 ani ...”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... o fi 13 ani jumătate ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”… sunt trei dosare de 13 ani jumătate, 

dar de 14 ani nu este niciunul. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ...vă zic eu, minim 13 ani și jumătate   ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „ ... sunt trei dosare de 13 ani  

într-adevăr … ”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... pe Democrației ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „ ... de 14 ani nu este niciunul ”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... vă zic eu că așa este. Nu-mi place să mă 

joc cu cuvintele  ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „ … pe Democrației!... ”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ...mi se pare că pe Democrației  ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „ … cum se numește ... ”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ...  Cosma Constantin se numește ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„joi vreau un raport cu această situație”.  

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „ … spuneați ceva de  Democrației?... ”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... da, așa spunea ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:„… păi ce treabă are, păi, de unde știți”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ i s-a spus că  ... dar nu s-a mutat în casă”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „ … a, da, are dreptate, stați puțin. 

Da, are dreptate domnul consilier.  

Pe frontul nr.2 să-i zic așa, sunt dosare și de 15 ani. Este vorba de cartierul care 

de abia acum este gata.  

Consilierii de la acea vreme, s-au grăbit … acum nu aș vrea să fac politică, să 

spun că … știți s-au oprit iar investițiile, nu mai zic de PD sau de PDL că să se înțelege 

că fac declarații politice și nu vreau să fac așa ceva, dar a fost același lucru. S-au oprit 

investițiile și s-au reluat acum șase ani de zile, cinci ani de zile s-au reluat iarăși. 

Blocurile sunt gata, sunt gata de repartiție.  

Acei oameni datorită vitezei cu care au considerat consilierii de la acea vreme că 

trebuie să intre în posesia lor, au făcut repartițiile înainte să fie gata și au rămas așa, 

blocați”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ figurează că sunt soluționate dosarele…”. 

  
D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... eu vă cred dar, ei tot nu stau acolo. 

D-nule Primar, noi am putea iniția un proiect de hotărâre în sensul acesta. Adică 

să anulăm ... să modificăm acea hotărâre de Consiliu local care practic ... și să aibă 

prioritate aceste persoane care totuși, de 14 ani, de 15 ani așteaptă o repartiție. 

Ok, să se anuleze acele repartiții și să li se dea cu prioritate ... ”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „ … nu mai este nevoie ... ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ … unde să-i băgăm …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... următoarele, trebuie să vină, mai pleacă, 

mai vin  ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „s-a lucrat în paralel pentru că așa a 

plecat de atunci, de 10 ani, de 11 ani cu o listă de priorități cum așa cere legea și 

regulamentul  și nu avem unde să-i băgăm.  

Dar, vă promit eu de fapt vă promite și d-nul Primar că anul acesta vor primi 

locuințele, sigur și precis, poate chiar în primăvară”. 

   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„vreau să vă aduc la cunoștință referitor 

la Cartierul Democrației că despre acesta este vorba, cartierul ANL, deși am scos la 

licitație sistematizarea, că atât mai avem de făcut acolo, sistematizarea pe verticală și 

iluminatul public în sensul că avem de făcut pavajul în parcări și iluminatul public în 

rest toate celelalte etape au fost finalizate, nu s-a prezentat nimeni la licitație, suntem 

obligați să scoatem încă odată la licitație. 

Apropos de prețuri d-nule consilier Bîrsan dacă vreți să știți, iată sunt situații în 

care deși, cu prețurile așa de mari, care credeți dvs. că noi le practicăm, nu s-a prezentat 

nimeni la licitația pentru această lucrare la ANL. 

Discuțiile purtate cu constructorii, au spus,  domnule sunt prețurile prea mici și nu 

ne putem permite să lucrăm la aceste prețuri…”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „... la Democrației!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ la Democrației pentru pavaj și 

iluminatul public.  

Vă pun la dispoziție caietul de sarcini, vă arat procedura de licitație, vă arat 

raportul comisiei de evaluarea ofertelor, nu s-a prezentat nimeni la acest aspect. 

Și dacă tot veni vorba, d-nule consilier Gongu, vreau să anunț public, sunt 

beneficiarul unei garsoniere în chirie de la ANL, anunț public că renunț la ea începând 

de luna acesta.  

Iar dacă comisia de ANL consideră că este o prioritate acest cetățean, putem veni 

cu o modificare eventual, nu știu care sunt prioritățile, care sunt, nu prioritățile, care 

sunt condițiile legale pentru a se face acest lucru, dar eu vă spun că renunț la garsonieră. 

Cam atât am avut de spus pe partea de ANL. Iar în legătură cu ceea ce … ”. 

    

D-nul consilier Neculai Tănase:  „vreau să vă  întreb și eu ceva”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă rog”. 

    

D-nul consilier Neculai Tănase:„e vorba de Democrației care spuneați. 

Apartamentele acelea știu că trebuiau să fie gata în anul 2016. Or fi gata, nu or fi gata 

…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunt gata, sunt recepționate. În anul 

2016 au fost gata, au fost recepționate, nu am vrut să facem contracte de închiriere … 

repartițiile sunt făcute, urma doar să facem contractul de închiriere.  

Nu am vrut să facem din mai multe motive. În primul rând, parcarea nu era gata, 

și acolo este parcare de pământ  momentan. Dacă se scoate la licitație după ce avem 

aprobat bugetul, în două luni de zile noi putem să semnăm contractul, dacă se prezintă și 

în trei luni …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „acum doi ani, acum un an tot așa spuneați, 

gata le dăm repede și nici acum nu s-a dat …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „știți cât a durat numai avizul de la 

gaze?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „eu înțeleg dar dvs. ați spus …”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „și ELECTRICA? Stiți cât a durat?  

Nu depinde numai de noi”.  

  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu vă cred, vă cred …”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ ...dar nu sunteți orientat…”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu suntem către stânga, suntem către 

dreapta,  a, nu ați căutat firma care trebuie.  

De ce nu ați venit să faceți contractual cu noi. 

Știți în cât timp s-a obținut avizul de la gaze? 6 luni de zile”.  

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ așa vă trebuie …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „...așa ne trebuie. Așa este în România 

în care trăim d-nule Bîrsan”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „dacă-mi dați voie aș vrea să-i precizez 

d-nului consilier Tănase că, toate aceste apartamente, garsoniere, ce or mai fi ele acolo, 

sunt complet funcționale. Apă, curent, apă caldă și încălzire”. 

  

D-nul consilier Neculai Tănase: „eu voiam să-l mai întreb ceva pe d-nul Primar. 

Dvs. spuneți că asta-i România în care trăim. D-nule Primar acum aveți 

majoritate absolută. De ce nu schimbați!”. 

 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ce majoritate să avem domnule …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „…în Parlament, eu vorbesc de Parlament …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… este vorba de o societate pe care ați 

vândut-o domnule …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … ce am făcut!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este o societate strategică care a fost  

vândută la străini …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ …cine, cum se numește!”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „GDF SUEZ care a cumpărat-o, și noi 

acum ne ducem și ne milogim la ei pentru a ne da avize … ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ …cine a vândut-o? PNL-ul?”.  

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cine a vândut-o, când s-a vândut 

societatea de gaz?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „când s-a vândut PETROM-ul mi se pare, nu! 

Când s-a vândut BCR-ul, când s-a vândut PETROM-ul …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ nu …aici discutăm despre …”. 

  

D-nul consilier Neculai Tănase: „ …oare cine!  Haideți să discutăm până la 

capăt dacă vreți”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte de ședință. 

 D-nule Primar, ați promis solemn că cetățenii anul acesta vor primi repartiții la 

ANL-urile din Democrației! 

 M-aș bucura foarte mult să se întâmple acest lucru ținând cont că în campania 

dvs. electorală ați promis că în 2016, cum vă instalați la Primărie, dumnealor vor primi 

aceste locuințe, lucru care nu s-a întâmplat. 

 Așa că vă felicit dacă  vă țineți de cuvânt, ca anul acesta oamenii aceia să se 

mute, care chiar stau cu chirie în alte locuințe din oraș. 

 Mulțumesc”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani:„ 

mulțumesc d-nule Președinte. 

Aș dori să vă vorbesc în primul rând în calitate de cetățean și în a doua parte în 

calitate de Director economic la SC CUP SA Focșani. 

Aș vrea să vă spun câteva lucruri și având în spate o experiență destul de lungă ca 

și consilier local. Sunt foarte surprins că în cadrul dezbaterilor dvs. lucrurile nu merg 

într-un anumit sens, adică către rezultate care să aducă bunăstare cetățenilor 

municipiului Focșani.  

Am sesizat astăzi … ați adus în discuție din nou inventarierea domeniului public 

atât în ceea ce privește companiile la care Consiliul local este acționar dar și istoria 

parcărilor din municipiul Focșani. 

Ați refuzat astăzi să inventariați în domeniul public parcările din municipiul 

Focșani și iată că sunt vreo cincisute și ceva de oameni care așteaptă să-și închirieze 

aceste locuri …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ d-nule Președinte ... să răspundă pentru CUP, 

aici nu facem politică …”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani:  

„v-am spus domnule consilier că vorbesc în calitate de cetățean …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … domnule, lăsați-mă, ca cetățean …”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„cetățean al municipiului Focșani …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „…vorbiți despre CUP …”. 
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D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„sunt cetățean al municipiului Focșani …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „… are dreptul. Orice cetățean din sala 

asta are dreptul să se înscrie la cuvânt domnule. V-ați învățat cu microfonul în mână”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„este o dezbatere publică domnule consilier …”. 

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „nu vă convine adevărul sau de ce nu-i lăsați să 

vorbească pe oameni? 

Este un cetățean al municipiului Focșani care este viciat de anumite ... ”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:; „ … vedeți-vă de adevărurile dvs. de la Spital, 

unde l-ați distrus. Ați băgat bombe nucleare în spitalul acela. Acolo este adevărul”. 

 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „terminați-o cu prostiile ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „d-nule consilier Tănase, d-nul 

Matișan nu a oprit pe nimeni când a vorbit. Lăsați-l să vorbească”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„pot să vorbesc?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ d-nule consilier, dar când a venit aici 

d-nul consilier județean Cristi Irimia și urla de îi crăpau venele la gât …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „ ... avea voie să vorbească peste 

noi d-nul consilier județean ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … să vorbească peste toată lumea să 

ne blocheze pe noi …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… i-am dat eu cuvântul cumva … ”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „… nu i-ați dat cuvântul dar nici nu ați 

intervenit să-i luați cuvântul”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„d-nule Președinte, pot să continui?”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „îl lăsați pe d-nul Matișan să 

vorbească?”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „ să vorbească cât vrea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „păi, lăsați-l să vorbească, vă rog 

frumos. D-nule Matișan, vă rog”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „dânsul nu a venit să facă politică aici. Să spună 

problemele care sunt…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ba da, face ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „dânsul … duceți-vă la școală, duceți-vă la 

școală …”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: „o 

să reiau … d-nule Tănase … stimate d-nule consilier …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „dacă venea directorul de la Fabrica de 

avioane aici …”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … d-nule avocat …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „domnule consilier, eu nu v-am 

întrerupt. D-nul Matișan nu vorbea despre avioane, vorbea tot despre problemele 

orașului”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „d-nule Matișan, vă rog, 

continuați”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„încă o dată aș vrea să punctez următorul lucru.  

Vorbesc aici în calitate de cetățean al municipiului Focșani și am spus că în 

partea a doua o să mă refer la chestiuni tehnice legate de SC CUP SA  Focșani, cred că 

am fost foarte clar, da, ok. 

În ceea ce privește inventarierea bunurilor în patrimonial municipiului Focșani., 

este vorba de bunuri care sunt în administrarea SC PARKING SA Focșani, a SC CUP 

SA Focșani, a SC ENET SA Focșani, trebuie să înțelegeți un singur lucru, toate aceste 

bunuri nu au fost achiziționate de către companii, ci sunt proprietăți ale comunității.  

Acum, anumite lucruri, mijloace fixe, obiecte de inventar aflate în administrarea 

acestor companii, pe măsură ce trece timpul, ele se uzează moral și fizic și evident că 

ele nu mai sunt folosite, de aceea ele sunt propuse la casare.  

Acum, eu pot să vă întreb foarte simplu ce să facem cu ele, pentru că evident ele 

o să genereze costuri de … nu v-am întrerupt d-nule consilier, nu v-am întrebat pe dvs. 

Pot să vorbesc d-nule consilier ? 

 

 

 



 86 

 

Dacă nu pot să vorbesc … vă mulțumesc foarte mult d-nule Președinte. 

Același bâlci se întâmplă în Consiliul ăsta local, inclusiv în relațiile cu cetățenii 

domnilor consilieri”.    

  

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Președinte, vă rog eu frumos, păstrați 

ordinea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „omul vorbea acum ... un 

cetățean vorbea ... voia să vă explice un pic ...”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „faptul că nu m-am înscris la cuvânt, 

dar să știm regula, cei care s-au înscris la cuvânt de prima oară au dreptul să mai 

vorbească.  

Cum nu s-a mai înscris nimeni, vă pup, o seară frumoasă!  

 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  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,                                SECRETARUL 

                          Ionuț Mersoiu                                   MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                             Eduard-Marian Corhană 
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