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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

PROCES VERBAL  

al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 03.07.2018  

 

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

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Focșani.  

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, 

deschide ședința extraordinară din data de 03.07.2018, ședință convocată prin 

Dispoziția domnului Primar nr. 589/28.06.2018, constatând că în sală absentează 

2 consilieri locali – domnul consilier Filimon Ionuț precum și domnul consilier 

Tănase Neculai, 19 consilieri prezenți. „Apreciez ședința ca fiind legală și este 

îndeplinită condiția de la art. 40 alin. (1) din Legea 215/2001, privind 

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările 

ulterioare. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea 

de zi a ședinței extraordinare de Consiliu Local, domnul consilier Radu Nițu”.  

 

La şedinţă participă: 

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

▪ 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 Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică 

locală, agricultură; 

▪ d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ; 

▪ d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții ; 

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

Consiliului local; 

▪ d-nul Ciubotaru Viorel – director CSM Focșani 2007  

▪ d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

▪ d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică – Primăria Focșani   

▪ D-na Ana Maria Apostol – Inspector, Compartiment Transport Urban  

▪ D-na Daniela Pamfil – Inspector, Compartiment învatământ  

▪ D-nul Bratu Bogdan – director executiv, Direcția managementul 

proiectelor și a Investițiilor  



2 

 

▪ D-na Andreea Radu – arhivar debutant, Serviciul administrație publică 

locală  

 

La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și 

reprezentanți ai mass media locale.  

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri 

 

1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al 

Municipiului Focșani profesorului Abeaboeru Petre, personalitate cu 

recunoaștere națională în domeniul istoriei; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al 

Municipiului Focșani, domnului Constantin Balaci; 

 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al 

Municipiului Focșani doamnei pictor Toporaș Viorica Didina; 

 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al 

Municipiului Focșani sportivului Cătălin Paraschiveanu, boxer profesionist; 

 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2018; 

      Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 1,50 mii lei pentru premierea 

elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională, în anul școlar 2017-

2018; 

     Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.212/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
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de investiții ”Branșament electric subteran pentru imobilul Staționar câini fără 

stapân și animale de companie”; 

      Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 

din municipiul Focșani”; 

      Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea anexei din HCL nr.82/14.02.2018 

privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare; 

 

      Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 87,75 mii lei pentru premierea 

elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate 

deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline - faza națională și 

internațională, organizate în perioada iunie 2017 – iunie 2018; 

 

      Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Local al Municipiului Focșani nr.511/2017 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria Municipiului Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului 

de uz și servitute aspra unui teren pe o lungime de 43,50 m către ENGIE 

ROMÂNIA SA-Distrigaz Sud Rețele SRL; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

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

terenului în suprafață de 56,00 mp.situat în Focșani, b-dul Independenței nr.11, 

județul Vrancea, T.53, P.3402 ce aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani, către Stănescu Maricel;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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14. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr.384/2015 

privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

15. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 3 autorizații taxi 

disponibile, pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, 

pe raza municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un 

număr de 2 familii în conformitate cu Legea locuinței nr.114/1996 republicată și 

modificată și Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora 

li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței 

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

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL, situate 

în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de 

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

completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Bună ziua doamnelor și 

domnilor începem ședinta de consiliu, având un număr important de proiecte. 

Dacă sunt discuții cu privire la proiectele menționate pe ordinea de zi. Dacă nu 

mai sunt discuții supun la vot ordinea de zi”.  

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei și se adoptă cu 12 voturi 

“pentru” și 7 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Buzoi Dan, Dimitriu 

Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

- Mihaela, Drumea Alina Ramona.  

Se dă curs citirii primului proiect de hotărâre pe ordinea de zi: proiect de 

hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al Municipiului 

Focșani profesorului Abeaboeru Petre, personalitate cu recunoaștere 

națională în domeniul istoriei. Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

unu și se adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 265 
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu, Prezintă punctul 2 al ordinii 

de zi: proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare 

al Municipiului Focșani, domnului Constantin Balaci. Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

doi și se adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 266 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, dă curs citirii proiectului de 

hotărâre numărul 3 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind conferirea 

titlului de Cetățean de onoare al Municipiului Focșani doamnei pictor 

Toporaș Viorica Didina. Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

trei și se adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 267 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, dă curs citirii proiectului de 

hotărâre numărul 4 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind conferirea titlului 

de Cetățean de onoare al Municipiului Focșani sportivului Cătălin Paraschiveanu, 

boxer profesionist.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

patru și se adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 268 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Îi dă cuvântul domnului 

Primar Cristi Valentin Misăilă”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Bună ziua doamnelor și 

domnilor consilieri, bună ziua stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua 

stimați cetățeni. Vreau doar atât să lansez cu această ocazie mulțumirile mele 

pentru că ați fost de acord cu aceste patru proiecte de a desemna patru cetățeni de 

onoare. Vreau să lansez o invitație tuturor consilierilor locali și nu numai pentru 

ziua de joi 5 iulie, ora 18.00 când va avea loc la Teatrul Municipal Focșani, prima 

Gală a Cetățenilor de Onoare ai Municipiului Focșani. Prilej cu care vom face o 

manifestare artistică în cinstea tuturor celor care au fost de-a lungul timpului 

nominalizați și cărora li s-a acordat această frumoasă distincție de cetățean de 

onoare al Municipiului Focșani. Este o primă gală și nu vrem să copiem pe nimeni 

așa cum s-a scris în anumite ziare locale astăzi. Vrem să fim în  spiritul 

Centenarului și totodată să ne amintim de toți cei care ne-au făcut cinste acestui 

frumos municipiu. Vă mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Da și eu aș vrea să apreciez 

că a fost o inițiativă mai veche de a noasră, domnul Primar a acceptat-o cu plăcere 

și conferind titlul de cetățean de onoare ai Municipiului Focșani, unor 

personalități, precum și unor oameni care sunt în viață și care au dus prestigiul 

Municipiului nostru și cred că este bine ca această acțiune să se întâmple în zilele 

când Focșaniul îsi serbează, Zilele Municipiului”.  

 Președintele de ședință domnul Radu Nițu Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre numărul 5 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2018.  
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Dacă sunt discuții?  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “Mulțumesc domnule 

președinte de ședință, după câte știti dragi colegi la ședințele de comisii ni s-a 

spus că o să primim devizele de lucrări …. Mulțumesc, domnule Buzoi. Ideea 

este că mi se pare că se alocă acești bani pentru sportivii vrânceni ținând cont că 

în ultimii ani au fost lăsați pe ultimul loc. Ideea era să vedem exact despre ce este 

vorba în devizul de lucrări și să putem … oricum noi suntem de acord cu acest 

proiect”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Ne bucurăm. Vă rog 

domnule consilier Buzoi”.  

Domnul consilier Dan Buzoi „Mulțumesc, am primit devizul de lucrări 

așa cum am cerut în comisie pentru că am fost prima dată nemulțumit, pentru că 

spunea igienizare, dar văzând devizul de lucrări într-adevăr este vorba de o 

suprafață de 1360 metri pătrați de decapare și curățire și apoi gletuit și toate 

celelalte. Grupurile sanitare de la arbitri ... deci este un deviz destul de mare și 

într-adevăr s-a acoperit suma. Vă mulțumesc”.  

  Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Și eu vă mulțumesc, dar, 

să știți că aceste devize sunt cerute spre cunoștință, sunt sume de bani… da 

domnul consilier… poate câteodată nu se dau câți bani trebuie, dar să știți că fără 

deviz în spate nu se propune nicio sumă. Vă rog domnule consilier Bîrsan”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Mulțumesc domnule președinte, nu este 

chiar așa cum spuneți, s-au mai întâlnit și minuni. În primul rând în raport uitați 

ce se specifică, fondul de rezervă bugetar la dispoziția Consiliului Local, acesta 

se utilizează: pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprăvăzute apărute în 

cursul exercițiului pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și 

pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ teritoriale. Păi nu 

cred că se încadrează aici acești bani. În nota de fundamentare se face referire 

doar la igienizare. În cererea sau adresa către Primărie spune pentru reparații 

curente și igienizare printre altele și igienizarea instalațiilor electrice, păi să fim 

serioși, cum igienizezi o instalație electrică? O stropești cu furtunul de pompieri? 

Eu nu cred că este ok ceea ce s-a întâmplat cu acest proiect. Eu zic că aceste 

lucrări se puteau prevedea de la începutului anului și prin exercițiul bugetar se 

puteau prevede fără probeleme. Eu cred că este așa o găselniță de ultimul 

moment, hai să mai facem și noi un bănuț, hai să mai facem și noi o inginerie 

financiară. Eu mă abțin de la acest proiect și nu sunt de acord. Această sumă 

trebuia prevăzută de la începutul anului”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Doamna Grosu aveți ceva 

de adăugat, dacă nu, vă mulțumesc. Vă rog domnule primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Eu nu vreau să merg pe a lua 

în considerare ceea ce se spune și presupunerile nefondate, acuzațiile care se aduc 

tot timpul la adresa Consiliului Local că noi am face un bănuț. Domnul consilier 

sunt niște acuzații foarte grave pe care dumneavoastră le aduceți la adresa .... „ 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnul Primar le susțin”.  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Bine dar dumneavoastră le 

susțineți... pentru că susțineți în familie niște lucruri, nu mai contează ...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnul primar …. “ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Acest proiect ... “ 

Domnul consilier Bîrsan Costel, “Domnul președinte băgăm familiile 

aici în …. Domnul primar vă rog să vă cereți scuze “ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Această suma pe care ....” 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnul primar vă rog să vă cereți 

scuze, eu nu m-am legat de familia dumneavoastră “ 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Domnul consilier …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „O să discutăm când voi face 

reclamație ... „ 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnul primar aveți o problemă și una 

gravă”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Nu-mi este frică să știți și dorm 

cu capul liniștit pe perna mea de acasă, nu facem nicio inginerie. Acei sportivi 

care ne-au adus cinste Municipiului Focșani dacă îi vedeți în ce condiții își 

desfășoară activitatea și în ce condiții își fac antrenamentele și în ce condiții sunt 

primiți cei care vin din afară, oaspeții noștrii din diverse competiții, nu cred că o 

să vă convină dumneavoastră. Sincer îmi este rușine că am ajuns în Liga a 3 a cu 

această echipă minunată de fotbal. Chiar dacă unii sunt cârcotași, dar sportul se 

face cu sacrificii, însă vreau să vă spun un singur lucru, nu puteam să facem o 

reparație capitală atâta timp cât știm foarte bine că acest stadion precum și 

stadionul Tineretului se află pe lista de investiții a Companiei Naționale de 

Investiții, un proiect care deja a demarat. Compania Națională de Investiții a 

demarat studiul de fezabilitate, tema de proiectare și în curând va intra în linie 

dreaptă pentru a se trece la reamenajarea și modernizarea acestui frumos stadion 

pe care noi îl avem. Nu puteam să lăsăm să mai înceapă campionatul 2018-2019 

fără să oferim condiții minime unor jucători, unor antrenori, unor arbitri care vin 

și fac sacrificii așa cum spuneam poate uneori, ca să satisfacă în primul rând 

dorința publicului focșănean de a vedea și fotbal în Municipiul Focsani, nu numai 

alte sporturi. Nu facem nicio inginerie nu luăm niciun ban acasă. De obicei hoții 

strigă hoții. Vă mulțumesc”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnule primar, aceste lucruri nu le 

știați de acum o lună de zile”?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Domnule consilier, stați un 

pic… “ 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Vreau să-i dau o replică domnului 

primar …  domnule primar dumneavoastră nu ați știut de aceste lucruri decât 

acum o lună de zile, nu le știați de 1 an,  2 ani de zile, de 3 ani, de ce taman acum? 

Vă văitați de parcă ar fi fost acu …” 

 Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Domnul consilier să nu vă 

mai bruiez cu închisul microfonului v-aș ruga așa și este valabil pentru 
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dumneavoastră primul și mai sunt și alții, dacă aveți ceva de spus, vă rog să vă 

adresați președintelui de ședință, nu interpelați pe cineva așa că vreți 

dumneavoatră când vreți, haideți să păstram decența sedinței de Consiliu Local 

pe care toți o dorim și să mergem în continuare. Dumneavoastră ați spus un lucru, 

ați spus ceva, vă este frică, sunt atâtea organisme în țara asta care controlează care 

ascultă. Eu nu știu ce tot invocați aicea că îi speriem pe mulți din sală și din 

aparatul permanent de lucru al Primăriei că se fură, ce fură? Dacă știți ceva, că ar 

fura cineva, vă rog să faceți denunțul respectiv, dar nu așa să vorbim la general. 

Vă rog să vă axați pe proiect, vă rog.  Vă multumesc”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Și eu vă mulțumesc. Domnule mă uit și 

eu în sală pe aicea dar nu-i văd fugind, speriați, urcându-se pe undeva pe geamuri 

…. Domnule și atunci de ce faceți dumneavoastră niște afirmatii de genul acesta? 

Credeți că suntem la un foileton aicea, speriați, agonizați și așa mai departe. Deci 

eu vă mai întreb o dată, de aceste lucruri s-a știut doar cu 1 lună în urma? Nu s-a 

știut de ani de zile, de ce acum? Și apoi mai este o chestiune am invocat eu domnul 

președinte, domnul președinte mă adresez dumneavoastră dacă ați spus să ne 

respectăm reciproc haideți să ne respectăm. Am pomenit eu cuvântul furt … și 

atunci de ce vorbiți … domnul… eu am spus inginerii financiare și asta nu 

înseamnă neapărat furt, deci încă o dată repet și îmi asum ceea ce spun. Aceste 

cheltuieli trebuiau prinse în buget. Se știa în ce hal și în ce fel este acel stadion și 

ce se întâmplă acolo. Puteau fi foarte bine prinse în buget, de ce s-a întâmplat 

acum și de ce din fondul de rezervă eu v-am citit foarte bine și ceea ce spune 

legea, unde se folosesc acești bani, da și stiti și dumneavoastră foarte bine unde 

se folosesc, multumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Dau cuvântul domnului 

Ciubotaru Viorel, președinte CSM Focșani 2007”.  

Domnul Ciubotaru Viorel “Bună ziua, nu am putut să stau deoparte să nu 

iau inițiativa să vorbesc cu dumneavoastră, după cum știți am inițiat un proiect de 

refacere a zonei de vestiare și tribuna oficială, dar acest proiect nu a putut trece 

mai departe deoarece a fost preluat stadionul. După terminarea primului an de 

Liga a 3 a ne vedem puși în fața faptului de a ne prezenta cu niște vestiare și zone 

de recepție total insalubre și v-aș invita pe dumneavoastră,  domnul consilier 

Birsan să treceți pe acolo să vedeți despre ce este vorba. Este anormal pentru anul 

2018 condițiile în care își desfășoară activitatea sportivii și oaspeții noștrii vin în 

mizeria de acolo. Nu este nicio inginerie financiară este decentă și atât. 

Mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Da vă mulțumesc și eu, tot 

pe proiect? Da vă rog”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnul Ciubotaru, va întreb și pe 

dumneavoastră și pe domnul primar și așa cum l-am întrebat și mai înainte. Acum 

ați aflat dumneavoastră de acele condiții? Eu vă repet încă o dată nu mă opun”. 

Domnul Ciubotaru Viorel “V-am spus că este inițiat de 1 an și jumătate 

…. a fost inițiat proiectul”.  
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Domnul consilier Bîrsan Costel “Și de ce nu a fost prins în budget, mai 

întreb o dată”?  

Domnul Ciubotaru Viorel “Pentru că s-a știut că este vorba de CNI”.   

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnule Ciubotaru aceste cheltuieli … 

este o sumă destul de consistentă, trebuia prins în buget, nu într-un fond care are 

alte destinații”.  

Domnul Ciubotaru Viorel “În sport ciclul anual nu este cel calendaristic. 

Se începe un nou campionat în toamna aceasta, pînă începe campionatul. Vă rog 

eu frumos treceți două secunde pînă la stadionul din sud să vedeți condițiile”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnul Ciubotaru ați avut impresia că 

v-am contrazis eu că sunt condiții bune sau nu știu cum acolo. Eu sunt perfect de 

acord cu dumneavoastră. Întrebarea mea pe care văd că o ocoliți și vă faceți că 

plouă, vă mai întreb o dată răspicat, de ce nu a fost prinsă în buget pentru că este 

o sumă destul de mare și consistentă. Nu vă mai învârtiți în jurul cozii trebuia 

prinsă în buget, nu luați banii aceștia din nu știu ce fonduri care au o altă 

destinație”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Domnul consilier 

mulțumesc, domnul primar poftiți”.  

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Doamnelor și domnilor 

consilieri nu mai vreau să dau nume ca să nu mai dau prilejul la răspunsuri. Vă 

spun doar atât, amintiți-vă că în 2017 prin bugetul anului 2017 au fost alocați 

aproape 270 mii lei pentru reparații capitale vestiare de la stadion. Se cunoaștea 

încă din 2016 situația, în 2017 am alocat bani de la buget în buget pentru reparația 

capitală a acestor vestiare. A intervenit surpriza placută de a fi înscris acest 

stadion pe lista de investiții a CNI. In acel moment Consiliul Județean  a emis o 

hotărâre prin care a retras administrarea acestui stadion de la Municipiul Focșani, 

prin Clubul Sportiv Municipal 2007 Focșani și s-a ajuns în situația în care ne-am 

dat la un moment dat seama că echipa noastră de fotbal nu mai avea unde să țină 

competițiile decât ca un chiriaș la Consiliul Județean. S-a revenit apoi cu o 

Hotărâre de Consiliu Județean prin care s-a spus că se dă în administrare terenul 

de fotbal, stadionul Milcov pînă la începerea lucrărilor de consolidare și 

modernizare și reparații ale acestuia de către Compania Națională de Investiții. 

Vă invit să verificați și să citiți această hotărâre. Vazând că se întârzie foarte mult 

lucrările în acest sens, am considerat că este oportun să facem o minimă igienizare 

pentru a putea oferi condiții minime sportivilor care-și desfășoară activitatea în 

aceste vestiare și pe acest stadion. Vă mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Da mulțumesc, supun la vot 

…. Da domnul consilier”.  

Domnul consilier Dobre Alin Claudiu “Aș vrea să spun că știu condițiile 

de acolo, în principal cam are dreptate și domnul antrenor, avem nevoie ca sportul 

nostru să arate și bine, dacă încercăm să-l practicăm. Aș vrea să atrag atenția și 

chiar să facem și un amendament la proiectul numărul 5 la tribunele de tenis este 
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un turneu de tenis în Focșani, dacă tineți finala de sâmbătă, iar scaunele arată 

groaznic, va fi televizat, turneul de tenis pe Digi Sport dacă nu mă înșel, nu”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “De acord cu dumneavoastră în 

schimb această bază sportivă nu aparține municipalității, aparține Clubului 

Sportiv Focșani, Unirea Focsani care este în directa subordonare a Ministerului 

Tineretului și Sportului, iar acum cred că 1 lună de zile în urmă Consiliul Județean  

a emis o hotărâre prin care a solicitat să reia în administrare și proprietate toate 

bazele sportive existente în Municipiul Focșani și în județul Vrancea care sunt în 

acest moment în administrarea și proprietatea Ministerului Tineretului și 

Sportului, urmand să se materializeze, deci noi practic nu putem face o investiție 

în această bază sportivă pentru că nu ne aparține. Este o idee foarte bună, dar din 

păcate nu putem să o aplicăm”. 

Domnul consilier Dobre Alin Claudiu “Concret noi nu putem face nimic 

pentru turneul acesta acuma”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Noi pentru acest turneu acum 

am alocat o sumă de bani care va fi doar pentru premii și trofee”. 

Domnul consilier Dobre Alin Claudiu “Adică nu știu dacă s-ar supăra 

cei de la Ministerul Tineretului dacă …. Înțeleg, dar trebuie să fie …”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Vorbiți de inginerie, vorbiți cu 

domnul Bîrsan poate eu știu sesizează diseară la o cafea sau cuiva problema 

aceasta”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnul primar fiind finanțist se pricepe 

mai bine decât mine”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Domnule, vă mulțumesc”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul cinci și 

se adoptă cu 18 voturi “pentru” și 1 abținere din partea domnului consilier local 

Bîrsan Costel, devenind astfel hotărârea nr. 269 

  Președintele de ședință domnul Radu Nițu Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre numărul 6 pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării, din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 

1,50 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea 

Națională, în anul școlar 2017-2018.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Dacă în legătură cu acest 

subiect… poftiți domnul consilier Gheoca” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca ”Mulțumesc, domule 

preşedinte, stimați colegi, într-o atmosfera mai caldă aşa, propun şi eu un 

amendament de majorare a sumei  1,5 la 3 000. Câte 1 000 de copil şi o să şi 

argumentez puțin acest amendament. Dacă vă aduceți aminte anul trecut, a fost 

singura medie de la bacalaureat de 10 ă…” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Vorbiți de evaluarea 

națională” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca “Exact, mi-aş dori să nu fie  

diferențe între examene, evaluarea națională şi bacalaureat şi aş… dacă tot s-a 
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acordat anul trecut suma de o mie de lei, deşi noi am vrut de 5 mii, haideți să 

mergem în linia  asta de o mie de lei.” 

  Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Da, vă mulțumesc” 

   Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca“Da, vă mulțumesc şi eu.”  

   Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Da… nu ştiți de unde luăm 

banii … da, doamna Grosu, vă rog doamna …” 

Doamna director Carmen Grosu “Anul tecut, pentru bacalaureat s-a 

păstrat aceeaşi suma, mai mult decăt atât, la momentul acesta bugetul este total 

angajat la acest articol de cheltuială, dacă vreți suplimentare, presupune o 

diminuare dintr-o altă categorie de cheltuieli.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „Am înțeles, era un 

amendament si banuiesc că 3 mii de lei nu-i vreo gaură. ” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Domnul am reținut, 

domnul…” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „În bugetul local” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Da, ştiu ca nu-i, da bun” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca „E o motivație, un... da” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Am înțeles. Supun la vot 

amendamentul domnului consilier Gheoca. Cine este pentru, dacă este cineva 

împotrivă, dacă se abține cineva?” 

Nu mai sunt discutii și se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Corneliu Dumitru Gheoca și nu se aprobă cu 7 voturi “pentru” și 12 abțineri din 

partea următorilor consilieri locali: Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Bojoaică 

Valerica, Miron Mariana, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Mersoiu Ionuț, 

Nițu Radu.  

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

cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 270 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.212/2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Branșament 

electric subteran pentru imobilul Staționar câini fără stapân și animale de 

companie; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Dacă în legatură cu acest 

proiect! Poftiți, doamna consilier!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu „Mulțumesc domnule 

Președinte! Voiam la… acest proiect să menționez următorul lucru: după câte se 

observă, a fost îndreptată o greşeală, o eroare materială, da? La construcții montaj, 

de la 8 531de lei la 84 531 de lei. Scuzați-mă, eu nu cred că există această eroare 

sau a existat o eroare materială, pentru că mi-e greu să cred ca de la 85 de 

milioane, 8 500 de lei noi la aproape un milliard, să fie o greşeală, o eroare 

materială. De aceea, revin cu rugămintea, de acum înainte aceste erori, scuzați-

mă… putea să fie… nu ştiu… orice altceva de tehnoredactare, da, mă refer în 



12 

 

text, dar nu cu cifre, pentru că este vorba de bugetul Municipiului Focşani şi dacă 

greşim aici despre aceste lucruri, culmea la ce am discutat mai devreme, la 

proiectul cu premierea elevilor care au luat 10 la Evaluarea Natională, să nu găsim 

să dăm 500 de mii în plus de copil” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Auziți, am vorbit cu 

dumneavoastră…” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu „ Nu! Vroiam doar să ...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Haideți să vorbim…la 

proiect” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu „Vroiam doar să spun că 

eroarea materială este o diferență de la cer la pământ şi nu mi se pare de bun simț. 

Mulțumesc!” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Și eu vă mulțumesc! domnul 

consilier Bîrsan, vă rog! 

Domnul consilier Costel Bîrsan “Mulțumesc domnule Președinte!” Dacă 

îmi aduc bine aminte, de când suntem noi in consiliul local, au existat o mulțime 

de asemenea proiecte cu erori materiale, cu corecturi şi aşa mai departe. Păi 

domnul Primar semneaza acest proiect, dânsul l-a conceput. Păi si dânsul finanțist 

aşa celebru, nu şi-a dat seama de o adunare? Că aici, practic e o aritmetică.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Domnul…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan “Nici un domnu…lasați-ma sa termin! 

Eu aş recomanda o mai mare atenție când ne jucăm aici, nu…căci şi 

dumneavoastră erați vocal într-o vreme cand erați în banca din față, da? Păi, 

noi…” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Uitați, că nu mai sunt in fața 

dumneavoastră! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan “Profit, da, uitați că tot la dumeavoastră 

mă uit” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Mă bucur” 

Domnul consilier Costel Bîrsan “Nu se poate ca să…reintroducem, 

reintroducem nu ştiu câte proiecte pentru că nu suntem atenți. Semnează aici nu 

ştiu căte persoane, păi proiectele ăstea le luăm in derâdere? Nu suntem în stare să 

citim, să verificăm un proiect, să vedem dacă este scris ca lumea? Nu este permis 

aşa ceva! Mulțumesc! 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Ṣi eu vă mulțumesc! 

Domnul Primar, vă rog”! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „ În primul rând nu este semnat 

de mine acest proiect. Trebuie să vă uitați cu atenție si trebuie să vă aduc la 

cunoştință că… atribuțiile mele de ordonator principal de credite au fost delegate 

unui viceprimar, dar nu viceprimarul este cel vinovat, care a semnat acest proiect, 

a fost o simplă greseală de redactare, s-a omis un 4. Dacă făceam un calcul, 

întradevăr se vedea foarte clar, când s-a făcut calculul respectiv că era o eroare, 

dar întradevăr s-a omis un 4 la redactare, nicidecum o eroare materială 
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intenționată. Numai cine nu munceşte, nu greşeşte, domnul consilier. Vă 

mulțumesc!” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Da şi eu…Mai doriți pe 

proiect, să mai spuneți ceva? Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu „Vroiam să spun că... 

domnule Primar, 4 acela face diferența enormă, deci era vorba de diferență cer 

pământ, deci nu este vorba de un... am mâncat o literă sau... este vorba de cifre si 

este vorba bugetul local. Mulțumesc!” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu „Vă mulțumesc. Supun la 

vot...iar măi? Ați uitat ceva?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan “Am uitat ceva” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan “Păi eu mă uit la acest proiect şi este 

inițiator domnul Primar Cristi Misăilă, nu alt viceprimar, da? uitați, acesta este 

proiectul, inițiat de dânsul, păi dânsul când inițiează un proiect, nu-l citeşte? Sau 

cum faceți? Îl visați întâi. Ṣi după aceea îl scrieți?” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Domule consilier…cine 

munceşte mai şi greşeşte, da? nu e o nenorocire, se îndreaptă, sunt de pe SAP, 

sunt atâtea organisme, haideți să nu mai intrăm în mintea noastră cu nişte lucruri 

care nu ne aparțin şi nu e treaba noastră.” 

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

cu 12 voturi “pentru” şi 7 abțineri din partea domnilor consilieri: Bârsan Costel, 

Dobre Claudiu, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu Dumitru, devenind astfel hotărârea 

nr. 271 

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

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul 

Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Dacă avem observații la 

acest proiect? … da? mai aveți? nu…ați…. Supun la vot acest proiect.” 

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

cu 19 voturi “pentru” devenind hotărârea nr. 272 

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

aprobarea anexei din HCL nr.82/14.02.2018 privind aprobarea utilizării, în 

anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

  Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Dacă sunt observații? 

Domnul consilier Mersoiu, vă rog!” 

   Domnul consilier Ionuț Mersoiu “Vă mulțumesc domnule Preşedinte. 

Bună ziua! Am şi eu un amendament la acest proiect: la capitolul 70.02, locuințe, 

servicii şi dezvoltare publică din care alte cheltuieli de investiții, se înlocuieşte 
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sintagma RK corp A Grădina Publica cu sintagma reabilitare fără modificări 

structurale corp A Grădina Publică. Doi, în vederea elaborării documentației de 

studiu de fezabilitate pentru locuințe colective pentru tineri, în regim de închiriere 

strada Calea Munteniei  numărul 57 ANL, Municipiul Focşani, se propune 

alocarea sumei de 150.0 mii lei inclusiv T.V.A. La capitolul 84.02 transporturi se 

propune: pentru elaborare documentație tehnico-economică, pentru realizarea 

unui terminal intermodal de transport public urban, județean, interjudețean  în 

zona de sud a oraşului, se diminuează cu suma de 87,5 mii lei. Pentru elaborare 

documentație tehnico-economică pentru amenajarea de zone de tip “shared 

space”, spații partajate, faza SF se diminueaza cu suma de 62,5 mii lei. Vă 

mulțumesc!” 

  Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Vă mulțumesc şi eu! Supun 

la vot, dacă nu mai sunt probleme, supun la vot amendamentul făcut de domnul 

consilier Mersoiu.” 

  Nu mai sunt discutii și se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Ionuț Mersoiu și se aprobă cu 12 voturi “pentru” și 7 abțineri din partea 

următorilor consilieri locali: Buzoi Dan, Dimitriu Ana - Maria, Dobre Claudiu 

Alin, Bîrsan Costel, Gheoca Corneliu Dumitru, Ciocoeaș Laura - Mihaela, 

Drumea Alina Ramona. 

    Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Supun la vot… ce ați spus? 

Nu v-am văzut cu… îmi cer scuze, rămâne pe data, pe proiectul următor…păi 

supun la vot proiectul…. Amendamentul l-am supus. Vă rog dacă ați ridicat” 

  Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu „Vă mulțumesc domnule 

Preşedinte! Dumnealui s-a înscris primul la cuvânt şi v-ați uitat la dânsul şi de 

aceea nu m-ați văzut. Mulțumesc! Voiam să fac discuție la acest proiect pentru 

că este unul sensibil, ce priveşte bugetul Municipiului Focşani. Ṣi dacă vă aduceți 

aminte acesta a fost aprobat în luna februarie şi imediat intr-o şedința ordinară 

din luna aprilie, din banii alocați dezvoltării Municipiului Focşani, s-au luat 

bănuți pentru salariile din Primăria Municipiului. ” 

  Președintele de ședință domnul Radu Nițu “Vorbiți pe proiect, da? vă 

rog!” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dumneavoastră sunteți un 

pic în eroare, dar doamna Grosu, poate să vă răspundă. Vă rog. 

Doamna Grosu Carmen- Director Economic:  „Despre ce vorbește 

doamna consilier este doar o recapitulare a modului de utilizare a excedentului 

bugetar. Am explicat exact pentru ce este utilizat. În raport a fost menționat modul 

de utilizare în acest moment. Acum este vorba de o redistribuire a sumelor între 

obiectivele de investiții.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Cred că v-a notat acolo 

altcineva știrea asta, informația asta.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În raport se face recapitulare 

a ceea ce s-a aprobat pentru excedentul de buget. Dar haideți, să recapitulăm, să 

citim cu atenție, să înțeleagă toată lumea, pentru ce au fost făcute aceste 
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modificări de alocări de sume din excedent. Deci, practic s-au luat bani dintr-o 

parte, s-au dat în altă parte, pentru: în primul rând, amenajarea locurilor de joacă 

din Cartier Mîndrești și Gară. De fapt, pentru reabilitare loc de joacă Grădina 

Publica s-au alocat 574,49 mii lei, pentru sistem de irigații spații verzi în cartierul 

Sud din Municipiul Focșani s-au alocat 80 mii lei, pentru Cartier Tineret Brăilei 

- rețele exterioare s-au alocat în plus 100 mii lei, pentru proiect tehnic de execuție 

și, aici a fost făcut amendamentul, în loc de reparații capitale corp A Grădina 

Publică se înlocuiește cu reabilitare, fără modificări structurale, Corp A Grădina 

Publică, 25 mii lei proiect tehnic. De asemenea, se vor acorda bani pentru 

racordarea la SC ENET, de fapt s-au redus sume de la racordare SC ENET a 

blocurilor ANL din zona Sud și Brăilei, 125 mii lei. Deci, astea sunt influențele, 

nu s-a dat nici un leu pentru salarii. Acea sumă este o recapitulare a ceea ce 

înseamnă utilizare a excedentului bugetului local rezultat în urma exercițiului 

financiar 2017. Vă mulțumesc. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: Mulțumesc frumos. Nu am să critic 

foarte tare, doar un piculeț, așa, cît să nu doară. Domnule Primar, noi am avut o 

ședință pe 22 dacă nu mă înșel, o mai avem pe asta extraordinară și 

dumneavoastră veniți și în această ședință cu asemenea adăugiri? Cu asemenea 

propuneri? Dar de ce nu le faceți domnule Primar, din timp, veniți le propuneți, 

le amestecați, le citim, le amețim și dumneavoastră aveți pretenția să le votăm. 

Ce este atât de greu dacă, ziceți dumneavoastră, că era atât de simplu? De ce nu 

au fost puse cu o zi înainte, să ni le trimită pe email, cumva, de ce tot timpul în 

ședință, în cadrul ședinței? De ce atunci și nu înainte? Și mai spuneți că de ce vă 

suspectam.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, în primul 

rând, sunteți de doi ani degeaba în Consiliul local că vă este greu să înțelegeți că 

rectificările bugetare se pot face doar începând cu luna iulie. Astea sunt niște 

rectificări bugetare.   

Proiectele v-au fost trimise odată cu convocarea, îmi pare rău, dacă se fac 

amendamente, este dreptul legal al oricărui consilier local să facă amendamente 

la un proiect de hotărâre de Consiliu Local.  

Toate aceste obiective pentru care s-au alocat acum bani, s-au alocat 

deoarece s-au finalizat proiectele DALI, și avem sumele exacte și de aceea aveam 

nevoie de sume alocate din buget pentru a putea să le scoatem la licitație. Știu că 

nu vă convine că o să reabilităm Grădina Publică, locuri de joacă, că o să 

reabilităm un alt spațiu de joacă în Focșani, că o să facem mai multe chestiuni. 

Știu că astea nu vă convin la opoziție. Dacă s-ar putea Focșaniul să rămână în 

beznă, să rămână în mizerie, ca să spuneți, în 2020, că Misăilă și cu guvernarea 

PSD, cu echipa PSD nu a făcut nimic.  

Îmi pare răul domnule consilier, noi chiar muncim și chiar vom face, noi 

nu vorbim vorbe în vânt și acuzații nefondate. Mulțumesc.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, în primul rând că nu 

sunt de doi ani de zile în Consiliul local degeaba. Cred că sunteți dumneavoastră 

Primar degeaba, doi ani de zile.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să vorbiți 

pe proiect.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „La obiect vorbesc. Îmi vindeți 

dumneavoastră gogoși că sunt ...” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Domnule 

consilier, ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Președinte, lăsați-mă să 

vorbesc...” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog, dacă 

vorbiți pe proiect. Lăsați toate insinuările astea colaterale.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar are voie să insinueze 

și eu nu”. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Domnule, mai 

aveți ceva în plus?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mai am.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog foarte 

mult, concis.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, era greu sau încălcați 

dumneavoastră vreo lege, dacă ni le trimiteați cu 24 ore înainte, asemenea 

amendamente? Trebuia dumneavoastră să modificați bugetul sau rectificarea 

bugetară? Asta v-am întrebat. De ce divagați întotdeauna? Și faptul că 

dumneavoastră susțineți aici sus și tare că noi nu ne bucurăm să faceți 

dumneavoastră, ba tragem de dumneavoastră să faceți domnule Primar și nu se 

vede nimic. Aici este problema.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Domnule 

consilier, eu credeam că vreți să spuneți că se face la Mândrești, că vă bucurați, 

că ați crescut și v-ați înălțat de acolo unde v-ați înălțat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă bucur foarte tare mai ales că se vor 

introduce gaze acolo.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vorbim pe 

proiect. Domnule Primar, vă rog dacă mai aveți ceva.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Referitor la amendament. 

Este un singur amendament care vizează o sumă. Este vorba de alocarea sumei 

de 150 mii lei, inclusiv TVA, pentru studiul de fezabilitate pentru locuințe 

colective pentru tineri în regim de închiriere, Calea Munteniei nr. 57.  

Stimați consilieri locali, dragi invitați, vreau să vă aduc la cunoștință că ieri 

am fost împreună cu domnul Secretar al Municipiului Focșani la Agenția 

Națională pentru Locuințe și am purtat o discuție cu directorul agenției și mi-a 

promis că va cuprinde în lista de investiții a agenției și acest cartier de locuințe. 

Condiția de bază era ca noi să facem acest studiu de fezabilitate. Ca să facem 
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acest studiu de fezabilitate trebuie alocați bani. Dacă ieri am aflat această veste, 

zic eu îmbucurătoare pentru toți cetățenii Municipiului Focșani, aveam eu timpul 

necesar să vă transmit dumneavoastră cu 24 de ore. Eu aseară am venit la ora 21 

de la București. Să vă transmit eu acest amendament, astăzi am rugat să se facă. 

Este un drept legal al consilierilor locali să facă acest amendament sau eu să 

propun acest amendament. Mai mult decât atât acest amendament a fost discutat 

în comisiile de specialitate și nu ați comentat absolut nimic. Mulțumesc. ” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vreți să ne mai 

spuneți ceva? Pe proiect da?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

Președinte. Știu că ne cenzurați. Am văzut că și dumneavoastră ne cenzurați, dar 

nu este normal să faceți asta. Dați dumnului Primar cuvântul și consilierilor le 

tăiați microfonul. Știu că dumneavoastră aveți mai multă clemență de obicei. 

Vreau să vorbesc la subiect. Sincer, la ce spunea domnul Primar în ceea ce 

privește salariile în Primăria Focșani, domnule Primar, aduceți-vă aminte că...” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Auziți, vă tai 

cuvântul, nu discutăm ...”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este pe proiect..” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu:  „Am zis.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mă lăsați să vorbesc? Vreți 

să încheiem ședința cum ați făcut și data trecută?” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vreau să vorbim 

pe proiect. Am și discutat cu dumneavoastră și, vă rog să fiți concisă, haideți...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vroiam doar să spun că noi 

nu că nu suntem de acord cu acest proiect, amenajarea locurilor de joacă pentru 

copii, reabilitarea locurilor de joacă, sistem de irigații. În schimb este vorba 

despre ceea ce se întâmplă, de fiecare dată se iau bani de la dezvoltare pentru 

salarii. Noi știm foarte bine că 1 mld și ceva costă numai salariile pentru Corpul 

de Control din cadrul Primăriei Focșani. Este vorba de niște bani din bugetul 

local. Doar la asta mă refer.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Domnișoara 

consilier, s-au dat explicații pe acestă problemă.”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ideea este, domnule 

Președinte, să nu ne mai cenzurați pentru că avem și noi dreptul la replică.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Da, dar nu trebuie 

să vorbim orice.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dar nu orice. Este strict pe 

proiect. Doar nu am vorbit despre albine.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Ați vorbit, v-a 

explicat domnul Primar, este un atribut al consilierilor locali să facă un 

amendament. V-a explicat că la ora 21...cum a cerut domnul consilier...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dar pot să am o părere 

proprie, nu este problema noastră când s-a întors dumnealui...”  
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Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să vă 

terminați frazele de acuma. Mulțumesc 

Se supune la vot proiectul nr. 9 și se aprobă cu 18 voturi pentru și 1 abținere 

din partea domnului consilier Bîrsan Costel devenind hotărârea nr. 273 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Domnul consilier 

Bîrsan s-a abținut. Nu vrea să voteze. Am să le spun la cei de la Mîndrești. Dar 

nu vă spun, vă spun de bine să știți.”  

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

aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018, 

a sumei de 87,75 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și 

concursurile școlare pe discipline - faza națională și internațională, 

organizate în perioada iunie 2017 – iunie 2018 - Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Dacă în legătură cu acest 

proiect, sunt observații.  Vă rog! Doamna consilier Miron, vă rog, vă rog! Da. 

Aveți băiatul premiant. Da. Și. Da. Și domnul consilier Mihai Petruț. Da. 

Felicitări pentru copii!” 

 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 10 și se adoptă 

cu 17 voturi pentru și 2 neparticipări din partea domnilor consilieri: Miron 

Mariana și Mihai Petruț, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 274 

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

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focșani nr.511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Primăria Municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare - Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 11 şi se 

adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 275 

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

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute aspra 

unui teren pe o lungime de 43,50 m către ENGIE ROMÂNIA SA-Distrigaz 

Sud Rețele SRL - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 şi se 

adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 276 

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

aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 56,00 

mp. situat în Focșani, b-dul Independenței nr.11, județul Vrancea, T.53, 

P.3402 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către 

Stănescu Maricel - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 şi se 

adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 277 
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Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

completarea și modificarea HCL nr.384/2015 privind aprobarea 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 14 și cu 15 voturi 

pentru și 4 abțineri din partea domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Dimitriu AnaMaria, și Buzoi Dan, proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 278 

         Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Domnul. Uite! Vă dă de 

gol domnul de acolo, domnul Berbece, domnul Berbece vă dă în gât. Da. Proiectul 

a fost aprobat. ” 

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

atribuirea unui număr de 3 autorizații taxi disponibile, pentru realizarea 

serviciului de transport persoane în regim de taxi, pe raza municipiului 

Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

        Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Da. Domnul consilier. 

Gata! Ne oprim. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații. Ziceți 

doamna consilier Drumea. Vă rog! ” 

        Doamna consilier Ramona Alina Drumea:  „ Da.  Mulțumesc frumos! ” 

        Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Spuneți. ” 

        Doamna consilier Ramona Alina Drumea:  „ Aș vrea să văd și eu  aceste 

dosare, pentru că, în trafic, aș vrea mai multă atenție la aceste autorizații care se 

dau, am întâlnit mașini foarte deteriorate, nu deteriorate, care încă circulă și ….. 

” 

         Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Vă mulțumesc! Poate era 

bine să spuneți la Comisie, așa cum…. ” 

          Doamna consilier Ramona Alina Drumea:  „ La comisie am cerut 

analizarea acestor dosare. ” 

           Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ N-am auzit. Da, domnule 

consilier Iorga, vă rog! ” 

          Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Vă mulțumesc, domnule 

Președinte! Doamna consilier, vă asigur că asta nu este o atribuire directă a 

autorizațiilor, unei societăți sau unei persoane autorizate să execute servicii taxi. 

Pur și simplu este atribuirea a trei autorizații în vederea redistribuirii lor către 

participanții la….  Poftiți?  Dar nu-i vorba de criterii acum. Se atribuiesc 3 

autorizații taxi, în vederea redistribuirii. Sunt foarte multe persoane, care 

așteaptă o autorizație, după acest procedeu, se va demara o întreagă sau se va 

demara un întreg procedeu de atribuire mai departe, redistribuirea acestor 

autorizații către cei care sunt deja în lista de așteptare. ” 

          Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Da. Vă mulțumesc! 

Domnul consilier, vă rog și pe dumneavoastră, vorbim cu președintele și nu 

vorbim între, așa că, dacă transformăm niște ședințe de astea în… ” 
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 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga:  „ Mă scuzați, domnule 

Președinte! Îmi cer scuze! ” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Vă rog eu! Am încercat 

și voi discuta cu fiecare în parte și dorim să avem chiar o solemnitate. 

Mulțumesc! Știu că-i mai apropiată de dumneavoastră, doamna Drumea, dar să 

știți că și noi suntem apropiați de dumneavoastră. ” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga:  „ Am încercat să explic. ” 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 şi se adoptă 

cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 279 

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

aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 2 familii în 

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

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Aș vrea să fac 

precizarea, că la acest proiect numărul 16, inițiatorii proiectului vor fi: domnul 

consilier Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana 

Maria și Buzoi Dan, în locul domnului Primar. Dacă sunt observații la acest 

proiect 16. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Vreți să vorbiți? Nu? Vă rog! Da. 

Sunteți cam timidă.” 

 Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Nu ați…. Nu sunt deloc 

timidă, domnule Președinte! Mulțumesc! Voiam să specific, că ați spus că noi 

suntem inițiatorii, ceilalți consilieri în locul domnului Primar. Să se înțeleagă că 

noi facem parte din comisia aceasta, nu că domnul Primar a renunțat în favoarea 

consilierilor sau ceva de genul. Deci, ce înseamnă Fond Locativ și ANL.” 

 Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: 

„ În dispoziția de convocare a ședinței, s-a trecut în mod eronat la proiectul 16, 

17 și 18, inițiator domnul Primar. Corect era grupul.” 

 Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Exact! A fost o eroare. 

La toate cele 3 proiecte. Exact. Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ S-a înțeles. Cred că a 

înțeles toată lumea. Da?” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 

 Se prezintă punctul 17 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 locuinței nr.114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Și aici, la proiectul, 

numărul 17 fac amendamentul, că inițiatorii proiectului sunt: Radu Nițu, Lupu 
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Cătălina, Dimitriu Ana Maria, Drumea Alina Ramona și Filimon Ionuț, cei care 

fac parte din această comisie. Se înțelege.” 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 şi se 

adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 281 

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

aprobarea unui schimb de locuințe ANL, situate în Focșani, Cartierul 

Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în 

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

completările ulterioare - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ La fel și la acest proiect, 

inițiatorii sunt: Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu 

Ana Maria și Buzoi Dan.” 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 şi se 

adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr.282 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Doamnelor și domnilor 

consilieri, ședința de Consiliu a luat sfârșit. Dacă, domnul Primar mai aveți 

ceva… Deci, nu avem diverse, discuții, declarații. Nu sunt. Da? Dacă aveți ceva 

așa pentru sufletul nostru. ” 

 Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pe ordinea de zi este, 

există secțiunea a doua, discuții, declarații politice.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „E greșit. A greșit cineva.” 

 Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Și am aprobat ordinea de 

zi așa… Consider că secțiunea a doua ar trebui…” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Vă mulțumesc! A greșit. 

Cine muncește, mai și greșește. ” 

 Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Ar trebui. Noi chiar ne-

am și abținut de la ordinea de zi. ” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „ Da. Mulțumesc! Pregătiți-

vă pentru ședința ordinară și le avem cu plăcere atunci. Mulțumesc!” 

 Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „E de mare interes.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă așteptăm la manifestările 

legate de Zilele Municipiului Focșani. Vă mulțumesc!”  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETARUL 

            Radu Nițu                                                 MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                       Eduard-Marian Corhană 
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