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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 28 noiembrie 2019 

 

  Astăzi, data de mai sus, la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” 

Focșani, din Piața Unirii nr. 3, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focşani. 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

agricultură; 

 d-na Panțușu Andreea – Inspector Serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-na Carmen Grosu – Director executiv Direcția Economică; 

 d-na Simona Poiana – Șef Serviciu buget contabilitate; 

 d-nul Adrian CosminMăgdălin – Şef Serviciul investiţii; 

 d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul 

proiectelor și investițiilor; 

 d-na Ionica Mandea - Inspector Serviciul Corp de Control al 

Primarului; 

 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea domeniului public și 

privat, publicitate; 

 d-nul Ioan Mihai Ciobotaru - Director Direcția de Asistență Socială 

Focşani; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – Director S.C. CUP Salubritate Focșani;  

 d-na Diana Cotea - șef Birou Agricultură; 

 d-na Matei Nicoleta - Serviciul Public Creşe Focşani; 

 d-nul Nicușor Statache – Director PARKING FOCȘANI S.A.; 

 d-na Micșunica Baciu – șef Serviciu Resurse umane, managementul 

calității; 

 d-nul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef; 

 d-na Carmen Ghiuță - șef Serviciul Juridic contencios;  

 d-nul Dan Grigoraș – Director executiv Direcția Relații interne și 

internaționale; 

 D-nul Costel Dochioiu – Director Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani; 

 D-nul. Iulian Alexandru - Șef Serviciu Impozite și taxe locale; 

 D-na. Marilena Șerbănuț – Director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia 

Focșani; 

 D-nul. Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte: 

 D-nul. Dan Brașov – Inspector la Serviciul Proiecte; 

 D-nul. Nelu Ioniță – Poliția Locală Focșani; 

 D-na. Cristina Costin – Administrator special SC ENET SA Focșani. 
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La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, reprezentanţi ai mass-media 

localeprecum şi revoluționari focșăneni. 

 

1. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali – membri în 

comisia de jurizare a concursului public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase 

adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de către operatorii economici din  municipiul 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 

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

de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-

2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa 

a III-a”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru 

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

energetice – Etapa a III-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției prin parteneriat 

pentru obiectivul de investiție: „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul 

Mândrești, municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza 

DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Parcări 

adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente” din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza 

DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: 

„Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, parcări, spații verzi și accese pentru 

str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), 

str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii” din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului 

unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Focșani pe anul 2019, a sumei de 139,30 mii lei pentru premierea sportivilor și 

antrenorilor care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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11. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,60 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, pentru premierea sportivilor 

participanți la Competiția de karate SKDUN – Cupa Satori 2019, ce va avea loc în 

perioada 29-30 noiembrie 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pentru 

anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

în suprafață totală de 16,20 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 16, bl. 16, județul 

Vrancea, T. 150, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul 

Trandafir Costică; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 

2 (doi) titulari de contracte pentru locuințele ANL, 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;  

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în 

Focșani, Cartierul Brăilei, respectiv Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii 

contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi 

Dan, Mihai Petruț 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, 

actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL nr. 

277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, 

precum și actele necesare dosarului de locuință socială; 

Inițiatori, consilieri locali  Lupu Cătălina, Radu Nițu 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie 

doamnei Zorilă Mariana, în  prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali  Lupu Cătălina, Radu Nițu 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului 

situat în Focșani, str. Ulmului nr. 3, bloc 3, ap. 9 înscrisă în CF 51887-C1-U43 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51887-C1-U18 UAT Focșani către doamna Mălinoiu 

Daniela; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 68111/15.07.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „PUZ atragere în intravilan a terenului în suprafață de 10534,0 mp pentru 

construire locuințe individuale” – (suprafața propusă a fi atrasă în intravilan este de 

10638,0 mp rezultată în urma actualizării cărților funciare și a studiului topograf), ce se va 

realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34 nr. cad. 

63228, 63251, 60433, 61245, 59384, 59365, 62958, 59382, 59360, 62959, 59381, 59385, 

63252, 59889, 61246, 63227, 59383, 59375; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 467/2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului 
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Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a Acționarilor la ENET SA 

Focșani, în vederea desemnării în Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorului 

special al Societății ENET SA Focșani, în cadrul procedurii de insolvență; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor 

profecionale individuale realizate de doamna Pascaru Carmen în perioada 01 ianuarie  - 10 

noiembrie 2019, cât a fost angajată în funcția de consilier juridic gradul I în cadrul 

Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; 

Inițiator, consilier local Radu Nițu 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii unor bunuri în domeniul 

privat al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al Municipiului Focşani:  

„Buna seara!Bine ați venit la ședința ordinară din 28  noiembrie 2019, ședință ordinară ce a 

fost convocată prin Dispoziția nr. 929 emisă în 22 noiembrie anul curent de către Primarul 

Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. 

Vă aduc la cunoștință că m-au sunat: domnul consilier Buzoi Dan și domnul consilier 

Bîrsan Costel care mi-au spus că nu pot participa la această ședință. 

În sală sunt prezenți 19 consilieri, diferenta până la 21, în aceste condiții, apreciez că, 

condiția prevăzută de art. 137 alin 1 din Codul Administrativ OUG 157 este îndeplinită și o 

să vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal întocmit în urma ședinței din 19 

noiembrie, ședință ce a avut loc la sala mare de ședințe a Consiliului Județean. 

Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate în acest proces verbal? Înțeleg că 

nu sunt, supun la vot acest proces verbal! 

Se supune la vot procesul verbal din 19 noiembrie 2019 și cu 12 voturi pentru din 

partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru,Iorga Marius Eusebiu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel,și 7abțineri din partea 

domnilor consilieri: Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria,Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Dobre Claudiu-Alin, Drumea Alina Ramona și Filimon Ionuț,procesul 

verbal a fost aprobat. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al Municipiului Focşani:  

„Vreau să fac o mențiune, în cadrul ședinței din 19 noiembrie s-a discutat un proiect de 

hotărâre care avea ca obiect stabilirea condițiilor de înscriere a celor care doreau să ocupe 

postul de Director la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice. 

În cadrul aceluiași proiect s-a pus problema funcționării aparatului de specialitate al 

Primarului și de acolo s-a născut o interpelare pe care doamna consilier Dimitriu Ana Maria a 

formulat-o, conform hotărârii Consiliului Local care reglementează .....Consiliului Local, am 

formulat răspuns la ceea ce s-a consemnat, am încercat înainte de ședință să remit materialul 

doamnei consilier Dimitriu, a refuzat pentru că ar fi dorit să citească și în funcție de conținut 

să accepte sau nu primirea, m-am opus și am spus că menirea este să înaintăm interpelarea 

înainte de începerea ședinței și nu după studierea conținutului.  

Am convenit ca, în aceste condiții, să-i trimit prin corespondență, sau doamna a 

solicitat prin corespondență să-i fie înaintată această interpelare, lucru care se va întâmpla în 

seara asta pe email și probabil mâine prin corespondență prin  Poșta Română!  

Vă mulțumesc, atât am avut de spus în ceea ce privește partea introductivă a ședinței 

noastre de consiliu.  

Vă rog domnule Președinte de ședință să intrați în ordinea de zi!” 
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule Secretar! 

Bună seara! Bună seara, domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați ai 

mass-mediei, stimați invitați. 

Începem cu ordinea de zi, dacă sunt discuții pe marginea acesteia? Vă rog domnule 

consilier!” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Mulțumesc domnule Președinte, 

Bună seara tuturor, aș dori să supuneți la vot și introducerea capitolului diverse și declarații 

politice! Mulțumesc!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule consilier, 

dacă mai sunt alte discuții? Domnule Primar, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mulțumesc domnule Președinte de 

ședință, bună seara doamnelor și domnilor consilieri, bună seara reprezentanților mass media, 

stimați colegi, stimați invitați, referitor la ordinea de zi a ședinței de astăzi propun 

completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâre: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”Construire birouri și locuințe colective D+P+5E” – ce se va realiza în 

județul Vrancea, Focșani, str. Lupeni nr. 9, nr. cad. 56004, pe terenul în suprafață de 

1131,0 mp; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 67909 din 15.07.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „elaborare PUZ pentru construire Palat Justiție” – ce se va realiza în 

județul Vrancea, Focșani, strada Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul în 

suprafață de 11338,0 mp, pe lângă aceste terenuri au mai fost luate în studiu parcelele 

9106, în suprafață de 1090,0 și 9166 în suprafață de 563,0 mp, identificate cu C.F. 56004 

și C.F. 57211, pentru care există propunere de expropriere pentru cauză de utilitate 

publică; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,00 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Clubului Sportiv Municipal Focșani 

2007 pentru desfășurarea Turneului de fotbal pentru copii din cadrul programului „Sportul 

pentru toți”, în perioada 14-15 decembrie 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție Branșament alimentare cu gaze corp clădire servicii publice situat 

în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

proiect pentru proiectul ”Implementarea unui sistem de management al traficului și 

monitorizare în municipiul Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 341/2010 privind realizarea pe termen mediu 

a unei politici tarifare referitoare la prețul de referință al energiei termice pentru populație 

necesară implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 

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

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

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

și completările ulterioare; 
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. ENET 

S.A. Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. Adresa înregistrată la Primăria Focșani sub nr. 104130/2019 formulată de 

domnul Costeniuc Georgel; 

9. Plângerea prealabilă formulată de Asociația Națională a Caselor de Cultură ale 

Sindicatelor înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 109856/2019 împotriva 

HCL nr. 168/2012 și nr. 22/2013;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Acestea sunt proiectele în completare, supuse aprobării dumneavoatră, Vă mulțumesc! 

” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule Primar, dacă 

mai sunt alte proiecte? Vă rog, doamna consilier Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc domnule Președinte, facem 

mențiunea că grupul Partidului Național Liberal nu va participa la votul proiectelor ce au 

intrat în suplimentarea ordinii de zi ținând cont de faptul că au intrat astăzi la ora 12 pe e-

mail, 12.15 min chiar și nu fac obiectul unei ședințe ordinare. Mulțumesc frumos! Nefiind 

transmise în termen! ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc, dau cuvântul pentru 

alte discuții, altă dată despre așa ceva, HCL nr. 55/2009, art 49, vă rog, dacă puteți să vă și 

luați notițe, - suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care 

nu pot fi amânate până la ședința următoare și se aprobă cu votul majorității simple a 

consilierilor locali prezenți - deci, dat fiind faptul că așa este, vom supune la vot, prima dată, 

introducerea pe ordinea de zi a proiectelor domnului Primar!” 

Se supune la vot completarea ordinei de zi și se aprobă cu 12 voturi pentru din partea 

domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,Iorga 

Marius Eusebiu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel,și 7 abțineri din partea domnilor 

consilieri:  Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Dobre Claudiu-Alin, Drumea Alina Ramona și Filimon Ionuț procesul verbal a fost 

aprobat. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Deci vă puteți abține fără nici un 

fel de problemă, fără să mai luați cuvântul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu participăm la vot pentru că nu am avut timp 

să ne informăm!Atunci când votăm, trebuie să votăm în cunoștință de cauză!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Da, am înțeles! Sunt și urgențe, 

așa că vom trece peste!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Luna asta am avut 2 ședințe, nu? Îmi pare rău!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule Primar, dacă mai doriți 

să mai completați ceva? Dacă nu, să supun spre aprobare și....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vroiam să fac o completare la…” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “În primul și în primul rând dați-mi voie 

să vă spun că multe din aceste proiecte au fost propuse pe suplimentarea ordinei de zi tocmai 

având în vedere caracterul urgent al unora dintre ele și a faptului că multe din documente ne-

au parvenit după data convocării ședinței, în speță data de 22 noiembrie 2019.  

Așa că am toate motivele, am toate prerogativele legale, să propun suplimentarea 

ordinii de zi, atâta timp cât eu am făcut convocarea acestei ședințe și cred că este firesc și 

normal să vă faceți timp să le citiți pentru că le-ați primit pe email, dar probabil nu ați avut 

timp să le analizați cu domnul ministru și din cauza asta nu aveți cum să vă dați notițele 
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scrise, să le primiți de la dumnealui, drept pentru care vreau totuși să-i transmit un mesaj de 

mulțumire pentru faptul că a respectat legea și un contract încheiat între Primăria 

Municipiului Focșani și Ministerul Dezvoltarii la vremea respectivă. 

Nu este niciun efort suplimentar depus de dumnealui faptul că se laudă că ne-a alocat 

500 mii lei pentru finalizarea sau continuarea lucrărilor de reabilitare a blocului din str. 

Măgura nr. 123.  

Este doar, repet, o obligație legală, iar dacă dumnealui nu înțelege ce înseamnă 

obligație legală cred că dumneavoastră ar trebui să-i transmiteți acest lucru.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule primar o să-i transmitem…” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier vă rog frumos, 

doar dacă aprob eu să intrați în discuție cu domnul Primar, veți intra în discuție. Vă 

mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu vroiam doar atât să-i transmiteți 

mulțumirile mele că nu am mai consumat hârtie să-i fac o sesizare penală. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu are niciun rost. Bun. Vă rog 

domnule consilier.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mulțumesc. Domnul Primar, 

referitor la proiectele care au fost introduse pe ordinea de zi. Cred că v-am demonstrat în ăștia 

3 ani de zile că noi chiar citim proiectele, dar o asemenea maculatură de la ora 12 până la ora 

16 când încep comisiile, nu cred că poate fi aprofundată, consider. Este jumătate de top de 

hârtie aici. Noi trebuie să ne uităm pe proiecte, să venim aici să votăm în cunoștință de cauză, 

de asta noi nu o să participăm la vot. Mulțumesc. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc. Supunem la vot și 

propunerea domnului consilier Gheoca pentru a introduce capitolul Diverse.” 

Se supune la vot și cu 11 abțineri din partea domnilor consilieri:Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,Iorga Marius Eusebiu, Ungureanu Daniel, și 8 

voturi pentru din partea domnilor consilieri: Gongu Emanuel, Tănase Neculai, Dimitriu Ana-

Maria, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dobre Claudiu-Alin, Drumea 

Alina Ramona, Filimon Ionuț propunerea nu se aprobă. 

Domnul consilier Neculai Tănase:„Vreau să vă întreb pe dumneavoastră majoritate 

de astăzi, de ce nu vă place democrația? Pentru că mai aveți 6 luni. Nu? Bine. Am înțeles. ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vreți să vă spun sincer?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „De ce nu vă place democrația?” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Asculați-mă puțin. Dacă 

dumneavoastră ați fi discutat mereu pe fiecare propiect, la proiect, nu ar fi niciun fel de 

problemă.Dar dumneavoastră faceți diverse din orice și atunci este suficient. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, nu vă place democrația. 

Ați demonstrat-o.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier, este 

suficient!” 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei și cu 12 voturi pentru din partea 

domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,Iorga 

Marius Eusebiu, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuelși cu 7 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Dobre Claudiu-Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, ordinea de zi a fost 

aprobată. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Cum v-am obișnuit,  supunem la 

vot minutul pentru fiecare consilier.” 
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Se supune la vot și cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri:Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,Iorga Marius Eusebiu, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuelși cu 7 abțineri din partea domnilor consilieri:Tănase Neculai, 

Dimitriu Ana-Maria, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu-Dumitru, Dobre Claudiu-

Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuțpropunerea a fost aprobată. 

Se prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea a 

doi consilieri locali – membri în comisia de jurizare a concursului public pentru 

pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a spațiilor din incintă de 

către operatorii economici din  municipiul Focșani;Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Nu sunt discuții. 

Domnul consilier Radu Nițu:„Domnule președinte aș vrea să fac o propunere, după 

care să alegem și o comisie pentru numărarea voturilor. Propunerea noastră, a grupului PSD, 

este domnul consilier Mersoiu Ionuț.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Din grupul PNL dorește cineva?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu aș vrea să vă spun sincer, aș prefera să facem 

o comisie pentru numărarea gropilor. Asta mi se pare fără rost ceea ce faceți dumneavoastră, 

dar mă rog e treaba dumneavoastră. Dacă la asta ați ajuns și la asta v-ați rezumat...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Nu vă convin nici 

lucrurile frumoase care se fac, nici cele durabile, nu vă convine nimic, asta este... Dacă mai 

aveți altă propunere.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Eu aș propune totuși de la dumnealor pe doamna 

consilier Ciocoeaș Laura Mihaela în calitate de consilier local, coleg, îmi place foarte mult de 

dânsa cum prezintă problemele de design...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră, doamna 

Ciocoeaș,chiar ați putea să mergeți în această comisie, sunteți...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu vreți? Nici asta nu vreți?” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura Mihaela:„Nu vreau. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun.Altă propunere domnule 

consilier? ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Haideți că mai încerc o propunere. Propun pe domnul 

Gongu Emanuel. Nu e de la PSD, dar e de-al nostru.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Domnule președinte vă mulțumesc. Accept. 

Mai avem și obligații nu doar privilegii ca și consilier local. Mulțumesc foarte mult. Chiar mă 

miră că doamna Ciocoeaș a refuzat deși este singurul artist cu acte în regulă de aici...” 

Doamna consilier Laura Mihaela Ciocoeaș: „Am un proiect legat de spațiul public 

de atâția ani, e blocat. E votat de către toți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Învățați să faceți să funcționeze o comisie 

care este formată și din dumneavoastră. Și aveți inițiativă doamnă. Puteți avea inițativă așa 

cum ați avut-o la acel proiect și vi l-am acceptat. S-a nominalizat comisia, nu este stabilit un 

președinte. Orice membru al acelei comisii poate să facă convocarea comisiei până la 

stablirea președintelui comisiei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule primar este hilar ceea ce spuneți. Ea 

are toată inițiativa. Dumneavoastră nu aveți inițiativă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Adică?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cum adică?Dacă ea, colega mea, a spus că ea 

vrea să facă și dumneavoastră nu ați ridicat niciodată problema, ce-ați vrea ea să facă?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce vrea să fac?Eu am făcut ceea ce a 

ținut de mine. Comisia este constituită...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Și ce era să facă colega mea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și cine trebuia să o convoace? Eu? Ce 

calitatea am eu să convoc comisia?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar lăsați chestiile astea...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor învățați administrație și apoi vă 

cocoțați în scaune ale statului...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „A văzut-o focșănenii...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bine. Asta o să rămână de văzut mai 

târziu.  

Bun. Era frumos să fi venit astăzi la conferința de prezentare și de lansare a 

proiectului de reablitare a termoficării, să vedeți câți oameni au fost în sală și ce discuții au 

fost! Habar nu aveți despre ce se întâmplă!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vreți să mai spuneți ceva?” 

Doamna consilier Laura Mihaela Ciocoeaș: „Comisia s-a întâlnit. Eu zic să vorbiți 

cu doamna Amăriuței, că s-a întâlnit comisia. Așteptăm o hârtie de la dânsa și nici până în 

momentul acesta nu a ajuns pentru a semna eu, doamna Lupu Cătălina și domnul Mihai 

Nedelcu. Deci comisia s-a întâlnit. Vă rog să o întrebați. 

S-a întâlnit, nu a a mai avut loc, pentru că acea hârtie nu a mai ajuns la mine, la 

doamna Lupu și domnul Nedelcu.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Da. Păi atunci trebuie reglată 

treaba asta.” 

Doamna consilier Laura Mihaela Ciocoeaș: „Când am întrebat-o de acea hârtie a 

spus că o doare capul,să o las în pace. 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Eu mi-am îndeplinit sarcinile în ceea ce privește activitatea acelei 

comisii. 

Dacă doamna consilier solicită informații, asta nu înseamnă că trebuie să i le și dau în 

scris dumneaiei. Are calitatea de membru în comisie. Mi-a zis pur și simplu să fac, însă 

comisia este constituită din mai mulți membri.  

Asta că mă doare capul...nu știu... dacă dumneavoastră considerați că este de 

menționat acum ca și scuză...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun.Haideți, comisiile vă rog 

frumos domnule consilier..” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Comisia de numărare a voturilor, propun pe domnul 

consilier Ungureanu Daniel, doamna consilier Lupu Cătălina și pe domnul Gheoca, dacă 

dorește.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Nu doresc.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu doriți nimic. Da. Propun pe domnul consilier 

Mihai Petruț.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles. Să se consemneze și 

treaba asta.” 

Se prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 

în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-

a”;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții?” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu:„Mulțumesc domnule președinte. După cum 

știm, chestiile astea fantasmagorice pe care le propune Primarul municipiului Focșani unei 

firme căreia i s-a cerut insolvența în instanță, culmea, de către Primăria Municipiului Focșani, 
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de către Municipiul Focșani ca entitate juridică vedem că în continuare se dorește alimentarea 

acestui sistem mort cu bani.  

Și nu mai departe de la bugetul local, contribuția este de 10 miliarde de lei și culmea 

în cele trei scenarii emise aici în acest proiect de hotărâre scenariul trei spune cam așa modul 

de alimentare cu energie termică în cadrulacestui scenariu a fost sistem individual.  

S-a considerat sistarea funcționării SC ENET SA Focșani, populația urmând a-și 

monta centrale de apartament pe gaze naturale.  

Păi oricum noi asta v-am spus de foarte multă vreme că asta este soluția. În loc să 

băgați bani... dacă îmi dați voie eu nu v-am întrerupt. Și mai mult decât atât, durata de 

execuție a investiției, aferentă proiectului inițial, este de 15 luni din care 3 luni proiectare și 

12 luni execuție.  

După această perioadă este prevăzută perioada de notificare a defectelor cu o durată 

de 12 luni care în condiții speciale poate fi prelungită la 24 de luni. Ne ducem undeva la 2 ani 

jumătate, 3 ani. Care este scopul? Care este logica? Explicați cetățenilor municipiului 

Focșani. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Vă rog domnule 

Primar.„ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc domnule președinte de 

ședință. Dacă erau prezenți astăzi în sală la dezbaterea publică aveau să afle mai multe 

informații despre acestă etapă, a treia și despre etapa a doua.  Nu are rost să irosim timpul 

celor din sală și a consilierilor locali ai grupului PSD cu aceste explicații, iar cetățenii 

Municipiului Focșani vor avea posibilitatea să vizualizeze înregistrarea acestei ședințe de 

astăzi. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, îmi pare rău să vă spun, dar 

dacă dumneavoastră nu vreți să discutați cu consilierii despre problemele importante ale 

societății noastre, ale focșănenilor, înseamnă că sunt normale aceste rezultate pe care le aveți 

în confruntările electorale. Asta e situația.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu pot să vorbesc cu niște cetățeni care 

au fost trimiși aici în fața Primăriei, în fața Consiliului Local să-i reprezinte și să ducă mai 

departe o vorbă mincinoasă.  

Nu am de ce să discut cu dumneavoastră. Discut cu dumneavoastră în momentul în 

care văd că vă implicați și votați propiectele sau măcar le discutați...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Haideți să dați drumul mai departe...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu pot să mă implic și să discut cu 

dumneavoastră și să nu înțelegeți absolut nimic. De trei ani de zile discut aceste proiecte și vă 

explicam foarte clar că este vorba despre un circuit în care am intrat și nu mai putem ieși cu 

privire la atragerea de fonduri europene.  

Este un proiect în trei etape și dacă nu realizăm și această etapă pierdem fonduri de 

zeci de milioane de euro.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „În mod normal ar fi trebuit să discutați cu noi 

consilierii că noi suntem reprezentanții cetățenilor...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, dumneavoastră, vă 

reamintesc că nu sunteți la primul mandat în acest consiliu și dacă mă uit în arhive ați mai 

votat niște proiecte legate de acest proiect finanțat din fonduri europene și cunoașteți situația. 

Ar fi trebuit să cunoașteți, dar nu știți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Care e problema? Eu v-am întrebat de ce nu 

discutați cu consilierii?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce să vă mai spun, că nu mai aveți ținere 

de minte?” 
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Domnul consilier Marius- Eusebiu Iorga: „cu toții știm că SC ENET SA trece 

printr-o perioadă foarte grea se află în insolventă, dar așa cum a spus și d-ra consilier 

Dimitriu, acuză ENET-ul că ar fi ”un mort”. Vreau să vă anunț că mortul acesta de cate 

vorbiți dumneavoastră nu este mort, este doar în insolventă, asta nu înseamnă că este mort. 

Mortul acesta încălzește zeci de mii de familii în acest moment din municipiul Focșani, să nu 

uitați lucrul acesta.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „cărora puteați d-le Viceprimar....” 

Domnul consilier Marius- Eusebiu Iorga: „eu nu v-am întrerupt.” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-ra consilier vă rog frumos să vă 

abțineți de la discuții. Atâta timp cât nu v-am dat voie să vorbiți, vă rog frumos să nu vă mai 

băgați peste ceilalți consilieri, o să vă dau voie după ce termină, dar deocamdată ați vorbit, 

așa că vă rog frumos sa vorbiți la celălalt proiect.” 

Domnul consilier Marius- Eusebiu Iorga: „nu vă interesează decât propaganda 

dumneavoastră electorală pe care nu o mai terminați, nu vă gândiți la cetățenii municipiului 

Focșani, nu vă gandiți la ei. Nu vă gândiți că zeci de mii de familii se încălzesc și copii 

dumnealor se încălzesc în acest moment de la acest ”mort” cum îl denumiți dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „doamnelor și domnilor consilieri „pace 

voua” a spus cineva. Vreți să vă mai spun încă o chestiune? Văd că sunteți aici de câțiva ani 

de zile și nu o știți, îmi cer scuze, d-le viceprimar Iorga, dar nu știți, această investiție este și 

aparține Primăriei municipiului Focșani, ENET-ul este doar  un gestionar al serviciului public 

de alimentare cu energie temică. În orice moment chiar dacă ENET-ul moare, acest serviciu 

nu v-a muri niciodată. Conductele și instalațiile aparțin municipalității, nu sunt în proprietatea 

SC ENET. SC ENET este o societate comercială, ca orice societate comercială, care 

gestionează un serviciu. În orice moment putem înființa un alt serviciu în cadrul Primăriei 

care poate să gestioneze această problemă sau să externalizăm unei alte societăți furnizarea 

de energie termică și apă caldă. Nu m-ai dați cu ENET-ul. Iar ENET-ul este o societate care 

încă există și există că legea le permite și ne permite și ne-a permis să solicităm această 

declanșare a procedurii de insolvență, care este o procedură perfect legală și normală într-o 

economie de piață și prin procedura de insolvență în primul rând se aprobă un plan de 

reorganizare nu se aplică un plan de lichidare așa cum dumneavoastră vreți să induceți in 

eroare cetățenii.” 

Se supune la vot proiectul nr. 2 și cu 12 voturi „pentru” și  7 „abținere” ale d-nilor 

consilieri Ionuț Filimon, Dumitru Corneliu Gheoca, Neculai Tănase, Claudiu Alin Dobre și d-

nelor consilier Alina – Ramona Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaș și Ana-Maria Dimitriu, 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 537. 

Se prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:proiect de hotărâre privind aprobarea 

cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

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

mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ mulțumesc d-le președinte de ședință, 

așa cum spunea dl. viceprimar Iorga, aici prezent la ședință, d-le viceprimar în primul rând 

este defectuos managementul aceste instituții și să nu uităm că dl. Primar, ca un bun finanțist 

a cam dus totul în derâdere și în gaură. Cum ceilalți primari, ca dumnealui de coloratură au 

găsit soluții să branșeze cetățenii la centrale termice, dându-le bani municipalitatea, decât să 

bage într-un sistem centralizat, vezi Suceava, Galați, același lucru se putea face și aici. 

Culmea este trecut în proiect la punctul 3, exact ce am citit mai devreme, așa că nu vă mai 

lamentați că nu ați știut să faceți treabă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „d-le președinte de ședință avem aici în 

sală reprezentantul firmei care a elaborat acest studiu de fezabilitate pentru etapa a III-a și aș 
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vrea să îmi permiteți, dacă sunteți de acord să-i dăm cuvântul să vă explice ce este cu acea 

soluție și de ce au fost acele scenarii prezentate în acest studiu.” 

Ia cuvântul din sală 

Domnul Marian Dobrin:„reprezint Societatea Comercială ISPE proiectare și 

consultanță.  În capitolul despre care vorbește d-na consilier sunt prezentate cele trei 

soluții/scenarii care au fost analizate și după ce au fost analizate s-a determinat scenariul 

optim de continuare a alimentării cu energie termică a consumatorilor din municipiul 

Focșani. Practic, în urma analizei, acel scenariu despre care vorbește d-na consilier s-a clasat 

pe locul al treilea din punct de vedere al eficienței. Pe primul loc s-a clasat sistemul 

centralizat de alimentare cu energie termică cu alimentare din sursa existentă, sursă care este 

deja modernizată încă din anul 2015 tot cu fonduri europene și contribuția bugetului local în 

proporție foarte mica, de numai 2%. Vă mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„mie imi place când dumneavoastră dragi 

consilieri PNL dați exemple din țară despre primari, numai așa cum vă convine 

dumneavoastră. De cele mai multe ori îmi  amintesc că dumneavoastră mi-ați dat exemplu de 

Primăria Oradea, tot respectul pentru Dl. Primar Bolojan,  pentru că a făcut lucruri 

extraordinare. Vreau să vă reamintesc doar atât, că Oradea face parte din cele 7 orașe din țară, 

municipii reședință de județ selectate de către Banca Mondială, care auanalizat toate 

sistemele de încălzire centralizate din țară și din cele 7 au selectat, din toate cele analizate, 

doar 7 au fost selectate pentru a beneficia de aceste proiecte investiționale din fonduri 

europene. Dacă dumneavoastră refuzați atragerea de fonduri europene în municipiul Focșani, 

vă rog să o spuneți cu voce tare să înțeleagă focșănenii despre ce este vorba. Indiferent ce a fi, 

noi fără fonduri europene nu puteam finanța un sistem de încălzire individual cu centrale de 

apartament. Asta a fost si ideea la momentul  în care s-a selectat in 2009 acest municipiu. V-

am spus și repet de nu știu câte ori, este o continuare a proiectului început în 2009 și dacă nu 

vom duce până la capăt acest proiect riscăm să dăm înapoi 36 milioane de euro primul proiect 

și încă sumele care au fost atrase în etapa a doua și bineînteles blocarea tuturor celorlalte 

proiecte, dar bineînțeles asta urmăriți, să blocați tot ce se poate bloca și eventual Focșaniul să 

rămână ultimul oraș din țară să nu poată să mai atragă niciodată fonduri europene, ba mai 

mult să dea și înapoi. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „vroiam să vă spun că nimeni nu refuză fondurile 

europene, dar eu vroiam să vă întreb domnule primar, ați auzit de Oradea să fie în insolventă, 

ENET-ul lor? N-am auzit așa ceva. Înseamnă că a știut să gestioneze din punct de vedere 

economic practic și pragmatic această situație.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„vreau să vă dea răspundă domnul 

reprezentant de la SC ISPE și vă răspund și eu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „eu vreau să mi-l dați dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Oradea este orașul în care nu s-a permis 

montarea de centrale de apartament, este așa d-le Dobrin?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „nu este adevărat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „nu are cum să fie în faliment, atâta timp 

cât are abonați.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „noi ne dorim să atragem fonduri europene mai 

ales că ne dăm seama că trebuie să vină altcineva să conducă acest oraș pentru că 

dumneavoastră PSD-ul de 30 de ani conduceți orașul acesta și l-ați dus ....” 

Domnul Marian Dobrin „așa este cum ați spus dumneavoastră d-le Primar, la 

Oradea, proiectul/studiul de determinare a zonelor unitare se aplică, deci a fost aprobat în 

Hotărârea Consiliului Local Oradea și se aplică. Acolo unde se pune că într-o zonă unitară 

determinată de acel plan. Se alimentează cu energie termică consumatorii doar în sistem 

centralizat, doar așa se întâmplă, nu este permisă instalarea de centrale termice de apartament. 
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În ceea ce privește operatorul serviciului de alimentare la Oradea a existat un operator care 

practic a intrat în faliment, a fost lăsat să intre în faliment de către Primărie, apoi Primăria a 

delegat practic serviciul de alimentare cu energie, unei companii noi pe care a înființat-o 

ulterior.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „societatatea care se ocupă acum de 

furnizarea agentului este în faliment, ca la Focșani?” 

Domnul Marian Dobrin „nici la Focșani nu este în faliment, este în insolvență, iar la 

Oradea compania care se s-a aflat la un moment dat în insolvență, a intrat în faliment și 

serviciul a fost preluat de o altă companie înființată de către Primărie, exact cum a spus dl. 

Primar mai devreme  s-ar putea întâmpla ca în cazul în care, să spunem că ENET-ul nu 

reușește printr-o formă de restructurare să iasă din insolvență, să intre în faliment, iar servicul 

să fie preluat de către un serviciu înființat la nivelul Primăriei fără a fi pusă în pericol nici un 

moment realizarea investițiilor și operarea serviciului de alimentare cu energie termică în 

continuare a consumatorilor.” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Bine, bine, bun…Să știți că 

degeaba doriți dumneavoastră să vorbiți la celălalt proiect, dacă nu vorbiți la subiect, n-o să 

puteți vorbi…” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 3 și se aprobă cu 12 voturi pentru 

din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu și Gongu Emanuel 7 abțineri din 

partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu 

Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

devenind hotărârea nr. 538. 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 4 al ordinii de 

zi, proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-

2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – 

Etapa a III-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții… vă rog… la subiect. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu:“Am spus domnule președinte, 

mulțumesc, vorbesc la următorul proiect… vorbim de… ne-a lămurit domnul care este 

reprezentantul firmei, ok, ceea ce voiam să știu este că acea companie care se ocupă astăzi 

de… făceați paralelă cu Municipiul Oradea… nu este în faliment, nu este în insolvență, deci 

nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă la Focșani și nu puteți compara Focșani cu 

Oradea sub nicio formă și 2, vorbim de fonduri europene, fonduri europene care? Cei 250 de 

euro care i-ați atras în mandat aproape de 4 ani? Mulțumesc…” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Da, ca și… sunteți maestră în 

jigniri ca de fiecare data. Să știți că nici consilierii de acolo nu au atâtea calități cum aveți 

dumneavoastră, da?” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Domnule președinte…” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”În ceea ce privește bârfa și vorbitul 

în plus… deci…” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Vorbim pe…” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Sunt oameni serioși acolo. Da, vă 

rog, domnule consilier.” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Mă lăsați și pe mine…? că dumneavoastră sunteți 

permanent aici în vorbă… da, domnule consilier, mă adresez domnilor consilieri la subiect… 

acest proiect când s-a lansat de către Primaria Municipiului Focșani s-a făcut un studiu la 
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cetățenii din Municipiul Focșani pentru investiția care am primit-o de la Uniunea Europeană 

și foarte mulți cetățeni au achiesat pe centralizat, pe sistemul centralizat. Și ca să vorbim la 

tot celelalte 3 proiecte… și dumneavoastră aici mi se pare că ați fost în Consiliul Local acum 

mai mulți ani, cum a spus și domnul primar aici și dumneavoastră în baza studiului care s-a 

făcut atunci s-a lansat și s-a inițiat acest proiect pentru… acum dumneavoastră ce vreți? Ce 

ați dori? Să dăm banii 38 plus modernizarea care s-a realizat și să…. Da… doamnă haideți 

terminați că dumneavoastră vorbiți clar pentru dumneavoastră, pentru voia dumneavoastră… 

deci, eu zic că este foarte bine să continuați acest proiect, eu mâine m-aș debranșa de la 

rețeaua mea de gaze și m-aș trece la Enet, pentru că am rămas singur. Dar cu modernizarea 

care se va face în Focșani și s-a făcut, va fi foarte bun cu Enetul. Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Vă mulțumesc, domnule 

consilieri.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 4 și se aprobă cu 12 voturi pentru 

din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu și Gongu Emanuel 7 abțineri din 

partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu 

Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

devenind hotărârea nr. 539. 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 5 al ordinii de 

zi, proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției prin parteneriat pentru 

obiectivul de investiție: „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul 

Mândrești, municipiul Focșani, județul Vrancea”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Ia să văd dacă vă opuneți și la proiectul ăsta… dacă sunt discuții… vă rog, domnule 

consilier Nistoroiu… 

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: ”Domnule președinte, vă rog să consemnați 

că nu particip la vot…” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Vă rog, domnule secretar, domnul 

consilier nu participă… alte discuții?” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 5 și se aprobă cu 18 voturi pentru 

din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și 

Gheoca Corneliu-Dumitru, și o neparticipare la vot din partea domnului consilier Nistoroiu 

Alexandru,devenind hotărârea nr. 540. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Auziți, dar de ce nu vreți să participați la vot? 

Sunteți împotriva…?” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Nu v-am dat cuvântul, domnule 

consilier. Haideți, nu vă mai dați la nașul șefului dumneavoastră că aveți problem după 

aceea… nu vă mai dați la antrenor că vă faultează…” 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 6 al ordinii de 

zi,proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - 

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Parcări 

adiacente str. Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente” din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... înțeleg că nu... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 6 și se aprobă cu 12 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 
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Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu și Gongu Emanuel 7 abțineri din partea 

următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

devenind hotărârea nr.541. 
 Când vorbiți cu voi, vorbiți cu noi, dacă vorbiți așa, mă fac că nu vă văd, că n-am 

cum să vă văd... pai dacă nu am de unde să știu eu, să ghicesc domnișoară că vorbiți cu mine, 

vorbiți cu consilierul... 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 7 al ordinii de 

zi,proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - 

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Refacere 

infrastructură străzi, sistematizare verticală, parcări, spații verzi și accese pentru str. 

Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), 

str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii” din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Dacă sunt discuții... înțeleg că nu... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 7 și se aprobă cu 19 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr.542. 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 8 al ordinii de 

zi,proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... vă rog domnule consilier Mersoiu. 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Mulțumesc domnule președinte. Bună seara... am 

și eu un amendament la acest proiect și anume se suplimentează bugetul Clubului Sportiv 

Municipipal Focșani 2007 cu suma de 37 mii dei din care 12 mii lei subvenții de la bugetul 

local, 20 mii lei venitul din concesiuni și închirieri și 5 mii lei la alte venituri ce vor fi 

utilizate la Art. bugetar alte cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu 25,65 mii lei 

credite de angajament și credite bugetare pentru obiectivul de investiții branșament 

alimentare cu gaze corp clădire servicii publice, strada Cuza Vodă nr 46. Se diminuează cu 

25,65 mii lei plățile efectuate în anii precedenți, recuperate în anul curent, din care 10,19 mii 

lei din bugetul Primăriei la cap. alte chetuieli în domeniul locuințelor și 15, 46 mii lei din 

bugetul Colegiului Tehnic Auto Traian Voia. Se diminuează cu 12 mii lei bugetul Primăriei 

la cap. acțiuni generale economice, art. bugetar alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Se 

suplimentează cu 80 mii lei credite de angajament pentru obiectivul de investiții 

documentație tehnico-economică pentru sistematizarea verticală și amenajare locuințe 

modulare provizorii. Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Mulțumesc, domnule consilieri. 

Dacă nu mai sunt alte discuții... ” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamenetul domnului ionuț Mersoiu și se 

aprobă cu 19 voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu, Gongu 

Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina 

Ramona, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8 și se aprobă cu 12 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 
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Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu și Gongu Emanuel 7 abțineri din partea 

următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, 

devenind hotărârea nr. 543. 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 9 al ordinii de 

zi,proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei 

burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Dacă sunt discuții... Înțeleg că nu sunt discuții.... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9 și se aprobă cu 19 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr.544. 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 10 al ordinii de 

zi,proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2019, a sumei de 139,30 mii lei pentru premierea sportivilor și 

antrenorilor care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... înțeleg că sunt... aaa, vă rog domnule consilieri Mihai Petruț. 

Domnul consilier Mihai Petruț: ”Vă rog să consemnați că nu particip la vot.” 

Domnul Președinte de ședință Nedelcu Mihai: ”Vă rog, domnule secretar. Dacă mai 

sunt alte discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10 și se aprobă cu 18 voturi pentru 

din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, și o neparticipare la vot din partea domnului consilier 

Mihai Petruț,devenind hotărârea nr. 545. 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 11 al ordinii de 

zi,proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,60 mii lei din bugetul local 

al municipiului Focșani pe anul 2019, pentru premierea sportivilor participanți la 

Competiția de karate SKDUN – Cupa Satori 2019, ce va avea loc în perioada 29-30 

noiembrie 2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11 și se aprobă cu 19 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr.546. 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 12 al ordinii de 

zi,proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pentru anul 

2020; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12 și se aprobă cu 19 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr. 547. 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 13 al ordinii de 

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

suprafață totală de 16,20 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 16, bl. 16, județul 

Vrancea, T. 150, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul 

Trandafir Costică; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13 și se aprobă cu 19 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr. 548. 

Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 14 al ordinii de 

zi,proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 2 

(doi) titulari de contracte pentru locuințele ANL, 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; 

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț. 

Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 19 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț și Gheoca Corneliu-Dumitru, devenind hotărârea nr.549. 

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

schimb de locuințe ANL situate în Focșani, Cartierul Brăilei, respectiv Cartierul 

Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea 

nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare - Inițiatori, consilieri 

locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 550. 

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

de priorități pe anul 2019, actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în 

conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza 

cărora se repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare dosarului de locuință 

socială - Inițiatori, consilieri locali  Lupu Cătălina, Radu Nițu. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 551. 

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

repartizării unei locuințe sociale cu chirie doamnei Zorilă Mariana, în baza 
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prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare - Inițiatori, consilieri locali  Lupu Cătălina, Radu Nițu. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 552. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Drept pentru care vă 

mulțumesc!” 

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

vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Ulmului nr. 3, bloc 3, 

ap. 9 înscrisă în CF 51887-C1-U43 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51887-C1-U18 

UAT Focșani către doamna Mălinoiu Daniela - Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 553. 

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

Raportului informării și consultării publicului nr. 68111/15.07.2019 privind 

documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ atragere în 

intravilan a terenului în suprafață de 10534,0 mp pentru construire locuințe 

individuale” – (suprafața propusă a fi atrasă în intravilan este de 10638,0 mp rezultată 

în urma actualizării cărților funciare și a studiului topograf), ce se va realiza în județul 

Vrancea, Focșani, extravilan, T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34 nr. cad. 63228, 63251, 60433, 

61245, 59384, 59365, 62958, 59382, 59360, 62959, 59381, 59385, 63252, 59889, 61246, 

63227, 59383, 59375 - Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții? Vă rog, 

domnule consilier Gheoca!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Mulțumesc, domnule președinte! O 

să am o observație de făcut la acest proiect. Vă rog să îndreptați sau să remediați. Este o 

eroare materială la anexa numărul 1, pe pagina 2, rândul 2 scrie că la avizier și pe website, că 

durează în perioada 22.11.2019 - 21.12.2018. Bănuiesc că este 22.11.2018, da? Deci să 

corecteze 22.11.2018, da? Bine, domnul. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, domnule 

consilier! Domnule Secretar, vă rog să îndreptați eroarea.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 554. 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 467/2019 privind acordarea 

mandatului special reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în 

Adunarea generală a Acționarilor la ENET SA Focșani, în vederea desemnării în 

Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorului special al Societății ENET SA 

Focșani, în cadrul procedurii de insolvență - Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții? Domnule 

consilier Gheoca, vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Mulțumesc! Și la acest proiect am 

câteva nelămuriri. În cuprinsul mapei, la acest proiect am înțeles că a fost o Hotărâre 

467/16.10.2019. Apropo, fac o paranteză, pe site-ul instituției, din luna iulie, nu mai putem 

vedea nicio Hotărâre de  Consiliu local.  Este adevărat, domnule Secretar? Da? Vă rog să 

remediați și această problemă, pentru că hotărârea asta, dacă n-o aveam atașată la mapă, n-o 

puteam vizualiza. Acum... Am înțeles din acest proiect de hotărâre, din această Hotărâre 467, 
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că în Adunarea Generală a Acționarilor la ENET SA, a fost desemnată ...Da, vă rog! Vreți 

să... A fost desemnată în calitate de administrator special, doamna Costin Maria Cristina. 

Prima întrebare, spuneți-mi și mie vă rog, în baza căror criterii a decis A.G.A. ,  a 

numit-o pe doamna... Știu că articolul de lege 85 la care face referire Hotărârea sau art. 52 

spune că pot desemna persoana fizică sau juridică. Să-mi explicați și mie, în baza căror 

criterii a fost doamna Costin desemnată în calitate de administrator special. 

A doua întrebare: am citit, în cuprinsul Hotărârii, se face referire aici, la referatul de 

aprobare, prin adresa societății înregistrată la Primărie, se solicită împuternicirea  ENET-ului, 

de a efectua plata indemnizației administratorului special. Nu am văzut în cuprins dacă 

există... Vă rog să mă corectați dumneavoastră... Nu știu care este indemnizația 

administratorului special și după ce-mi spuneți... lăsați domnul, că eu vorbesc cu domn 

președinte. După ce-mi spuneți și indemnizația aceasta, cuantumul ei, și cum s-a ajuns la 

suma sau... respectivă, la indemnizație. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, domnule 

consilier! Dau cuvântul domnului Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Dacă v-ar fi interesat cu adevărat ce 

se întâmplă în municipiul Focșani și n-ați fi făcut campanie electorală și v-ați fi prezentat la 

ședința prin care s-a aprobat această nominalizare, ați fi primit toate aceste răspunsuri. Altfel 

n-are sens să irosim timpul astăzi pentru așa ceva. Veți primi răspunsul în scris. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Domnul Primar. Eu v-am întrebat 

ceva. Dumneavoastră îmi răspundeți dacă vreți, dacă nu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Veți primi răspunsul în scris.” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Am înțeles. La toate întrebările, să 

înțeleg?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Le-a notat domnul Secretar.” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Am înțeles. Deci...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da, domnul consilier Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, eu am văzut că domnul Primar nu vrea să 

răspundă, pentru că dânsul este inițiatorul acestui proiect, dar noi vrem să vă anunțăm că, 

conform standardelor noastre de integritate, noi nu putem să susținem această propunere și 

probabil că de asta domnul Primar nu vrea să răspundă, că aud focșănenii. Da. Mulțumesc 

frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bine. Mulțumesc, domnule!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 20 şi se adoptă cu 12 

voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu 

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu 

Emanuel și 7 voturi ”împotrivă” din partea  următorilor domni consilieri: Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Filimon Ionuț și Drumea Alina-Ramona, devenind hotărârea nr. 555. 

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

de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate de doamna Pascaru 

Carmen în perioada 01 ianuarie - 10 noiembrie 2019, cât a fost angajată în funcția de 

consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focșani - Inițiator, consilier local Radu Nițu. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții? Vă rog, 

domnule consilier Gheoca!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Da. Mulțumesc, domnule 

președinte! O să-mi permiteți să am un dialog cu domnul Secretar. Domnule Secretar, m-am 
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uitat pe fișa de evaluare. Doamna Pascaru Carmen a făcut parte din Aparatul de specialitate al 

Consiliului local și văd aici că i-ați dat un calificativ de ”Bine”. Nu știu. Nu mi se pare foarte 

obiectivă această fișă de evaluare. După,  am făcut și eu o evaluare doamnei și vă explic și de 

ce nu mi se pare... La nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță i-ați acordat 5, adică 

nota maximă, la capitolul disciplină, iar la comunicare, capacitatea de a lucra în echipă, 

capacitatea de asumare a responsabilității, i-ați dat nota 4. Și n-am înțeles. Nu se leagă între 

ele? Adică... care a fost gândirea? Sau care a fost evaluarea? Și v-aș mai ruga să-mi explicați, 

care-i diferența între calificativul ”Bine” și „Foarte Bine”. Da. Lăsați să-mi explice domnul 

Secretar.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „ Vă rog, domnule Secretar!” 

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Se apreciază cu calificativul 

“Foarte bine” atunci când totalitatea criteriilor sunt obținute între 4,50 și 5,00… da! 4,50 și 

5,00 doamna a obținut 4,22 am discutat cu dumneaei fișa de evaluare, a fost de acord cu 

evaluarea mea urmând ca această evaluare însușită de către doamna Pascaru să fie prezentată 

Consiliului Local pentru a fi însușită printr-o hotărâre de Consiliu Local. Acum dacă 

dumneavoastră apreciați altfel decât mine nu înseamnă că eu greșesc. Problemele mele de 

comunicare cu doamna au fost ale mele atunci când am coordonat acest serviciu sau această 

structură. Problemele dumneavoastră sau percepția dumneavoastră asupra doamnei vă 

îndreptățește să faceți propuneri. Dacă dumneavoastră considerați că la un criteriu sau altul 

față de dumneavoastră personal ca și consilier local ar fi meritat un alt criteriu puteți să faceți 

propuneri, acesta este punctul meu de vedere. Vă mulțumesc.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Când trebuiesc făcute propunerile?  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Acum  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu:Vă rog domnul consilier. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: Amendament de înlocuire la situația notelor 

pentru îndeplinirea criteriului de performanță la punctul 2 nota 5,00 la punctul 3 nota 5,00, la 

punctul 4 nota 5,00 la capacitatea dialogului …. Le mai spun si pe acestea sau urmăriți cu … 

la comunicare nota 5,00. Noi ca și consilieri am avut o relație foarte ok. Capacitatea de 

asumare a responsabilității nota 5,00. Rezistență la stres si adaptabilitate cred că nota 5,00 … 

Reprezentarea … vorbeam și în numele dumneavoastră.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Vă rog frumos delimitați-vă, 

nu vorbiți în numele meu. Faceți aprecieri în calitatea dumneavoastră de consilieri locali. Nu 

vorbiți în numele meu, ceea ce am avut de spus am spus în acest raport de evaluare.  

Domnul consilier Gheoca Corneliu: Rezolvă în termen solicitările încredințate la 

prima notă finală pentru îndeplinirea obiectivelor da? Nota 5,00 și după calculele mele ies 

4,57 … deci schimbarea calificativului evaluării în FOARTE BINE. Mulțumesc.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Vă rog domnule consilier Tănase. 

Domnul consilier Tănase Neculai: Eu vroiam să spun cum că ceea ce spune colegul 

meu are legătură cu faptul că este o absurditate ca doamna Pascaru care este a fost … jurista 

Consiliului Local să fie apreciată de executiv de către domnul Secretar care face parte din 

Primărie nu? Este un non sens acest lucru. E ca și cum Guvernul apreciază Parlamentul ceva 

la modul ăsta … un non sens. Ce să zic eu … este o aberație … da domnul Tănase vă 

mulțumesc.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Pot să spun domnul consilier 

că aberațiile nu le-am făcut noi, le-a făcut legiuitorul când a greșit calitatea de evaluator al 

Consiliului Local …  

Domnul consilier Tănase Neculai: Vedeți că legiuitorul a dispărut acuma …  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Nu a dispărut…stați un pic, 

nu există un vid de putere astăzi în România, din punctul meu de vedere … 

Domnul consilier Tănase Neculai: Glumim domnule …  



 

 

21 

 

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Domnule consilier am avut 

discuții pro și contra cu privire la calitatea mea de evaluator. Eu zic că au fost … cum să 

punctez au fost epuizate discuțiile pe subiect. Din punctul meu de vedere ... al dumneavoastră 

apreciați că eu nu am calitate? Este dreptul dumneavoastră.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Păi nu este așa logic? 

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Nu, nu este așa logic domnul 

consilier, pentru că așa spune legiuitorul … și în raport  

Domnul consilier Tănase Neculai: Niciodată Guvernul nu o să aprecieze 

Parlamentul .  

Domnul secretar General Eduard Marian Corhană: În raport există actul normativ 

care reglementează această activitate. Spre știința noastră trebuie spus că evaluarea începe de 

la nota 1,00. Am zis să o știți.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Vă mulțumesc și eu o apreciez pe 

doamna Carmen Pascaru. Din punctul meu de vedere îi acord FOARTE BINE. Nu vreau să 

plece în altă parte cu un alt fel de calificativ, a fost lângă noi întotdeauna, acum ce a făcut 

dumneai prin alte părți, ce se discută, eu nu am cunoștință de … deci achiesez și eu la colegul 

meu Gheoca. Dacă doriți supunem la vot amendamentul domnului consilier. 

Se supune la vot amendamnetul consilierului Gheoca și se aprobă cu 19 voturi pentru.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul nr. 21 și se aprobă cu 19 voturi pentru, 

devenind astfel hotărârea nr. 556. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 22 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii unor bunuri în domeniul privat al 

municipiului Focșani, inițiator Primar Cristi Valentin Misăilă.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul nr. 22 și se aprobă cu 12 voturi pentru 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel și 7 abțineri din partea următorilor consilieri locali: 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Dimitriu Ana – Maria, Drumea 

Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru și Tănase Neculaidevenind astfel hotărârea nr. 

557. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 23 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 

2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”Construire birouri și locuințe colective D+P+5E” – ce se va realiza în județul Vrancea, 

Focșani, str. Lupeni nr. 9, nr. cad. 56004, pe terenul în suprafață de 1131,0 mp, inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Dacă sunt discuții? Vă rog 

domnule consilier Tănase.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Mulțumesc domnule președinte vreau să reiterez 

faptul că noi nu vom vota aceste proiecte care au fost introduse suplimentar pentru că nu am 

avut timp să ne documentăm și nu vom participa la vot. Grupul PNL nu va participa la vot.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: V-am mai spus o dată despre ce 

este vorba, doriți domnule secretar? Nu … bun  

Domnul consilier Tănase Neculai: Noi nu participăm la vot datorită faptului că nu 

au fost depuse în termenul legal.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Domnilor consilieri la un 

moment dat în timp … ordinea de zi … ordinea de zi se poate completa atunci când există 

chestiuni urgente și nu pot fi amânate până la prima ședință a Consiliului Local. In condițiile 

în care cetățeanul, reprezentatul societății a cerut introducerea pe ordinea de zi a acestui 

proiect de hotărâre, ne-am conformat, iar proiectul pe care dumneavoastră l-ați văzut altă dată 
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și la comisii și la plen a fost reintrodus. Aceeași chestiune pentru următorul proiect care este 

susținut de către Compania Națională de Investiții care a solicitat la rândul ei ca și instituție, 

introducerea în prima ședință de Consiliu Local a acestei documentații. Acesta este motivul 

pentru care am completat ordinea de zi, deoarece așa cum vă spunea și domnul Primar, din 

momentul în care a fost convocată ședința de Consiliu Local și anume data de 22.11.2019, au 

apărut aceste înscrisuri noi. Vă mulțumesc.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Vă mulțumesc domnule secretar, 

vă rog doamna consilier Dimitriu.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: Nu contest ceea ce spuneți domnule 

secretar numai că proiectele și nu puține la număr și nu puține ca volum trebuiesc studiate 

pentru a fi votate în cunoștință de cauză. Doi, așa cum ați spus și dumneavoastră la începutul 

ședinței ne-ați trimis răspunsul din ședința anterioară pe care am avut-o și anume în 

extraordinară. Este adevărat nu pot semna ceva pur și simplu și când vine poștașul la ușă te 

uiți pe confirmarea de primire să vezi de unde ai primit.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Este același conținut.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: Același lucru ca și chestiunile cu proiectele.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Doamnă nu puteți face o 

paralelă între faptul că v-am remis o hârtie ca urmare a interpelării formulate și un proiect de 

hotărâre care a trecut prin comisii, care a parcurs procedura prealabilă obligatorie.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: Colegii din grupul celălalt ați citit cumva 

proiectele? ați avut timp să lecturați? Puteți avea păreri pe marginea acestor proiecte de 

hotărâre acum în ședința de plen? Haideți să …  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Vă mulțumesc doamna consilier … 

au mai fost aceste proiecte dezbătute se știe despre ele, nu are rost să mai facem discuții 

acum. Supunem la vot proiectul.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul nr. 23 și nu se aprobă cu 12 abțineri 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel și 7 neparticipări la vot din partea următorilor consilieri 

locali: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru și Tănase Neculai. 

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Domnilor consilieri am mai 

spus și mă repet printre altele … de a evidenția votul dumneavoastră. Faptul că 

dumneavoastră nu participați la vot ar trebui, în opinia dumneavoastră să consider ca ați votat 

împotrivă? Pentru că legiuitorul … nu există, aveți dreptul …  

Domnul consilier Tănase Neculai: Domnul secretar nu sunteți în cunoștință de cauză 

să înțelegeți … nu poți să votezi ceva ce nu știi  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Domnul consilier, 

dumneavoastră ca si consilier trebuie să faceți următorul lucru cu privire la proiect să votați 

PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau SĂ VĂ ABȚINEȚI. Există instituția neparticipării la vot atunci 

când aveți interes patrimonial legat de chestiunea care face obiectul proiectului. 

Dumneavoastră trebuie să și argumentați pentru că la începutul apariției codului administrativ 

v-am făcut un extras din acest cod administrativ și v-am spus: domnilor consilieri vă rog să 

citiți cu atenție cu atenție acest cod deoarece aveți obligații și drepturi care guvernează 

activitatea dumneavoastră de consilier local. In condițiile în care consemnez că nu participați 

pentru că aveți interese în cauză, este corect? Domnul consilier vă rog.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Deci există un interes din partea noastră datorită 

faptului că noi trebuie să votăm în cunoștință de cauză. Deci nu putem să votăm ce nu știm. 

Asta este interesul. Este în interes … 
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Domnul secretar General Eduard Marian Corhană: Cauza pentru care 

dumneavoastră vă abțineți nu face parte …  

Domnul consilier Tănase Neculai: Dumneavoastră poate faceți parte … poate 

semnați de multe ori “ca primarul” să nu zic ca secretarul … noi nu semnăm așa ceva. 

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Vă rog frumos să acceptați 

opinia mea că este fundamentată și să consemnez în procesul verbal că dumneavoastră practic 

ați fost împotriva acestui proiect de hotărâre. Atunci când sunteti împotrivă este clar. Atunci 

când vă abtineți … votul se contabilizează ca fiind împotrivă.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Dacă noi nu știm ceva cum să fim împotrivă? Nu 

suntem nici contra nici împotrivă. 

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Domnilor abțineți-vă dacă nu 

cunoașteți obiectul …  

Domnul consilier Tănase Neculai: Nu ne abținem deloc, nu participăm la vot … 

dacă nu l-am citit.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Argumentați care este 

interesul patrimonial care vă îndreptățește să vă abtineți domnul consilier. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Nu vrem să vă mai reținem din 

timpul dumneavoastră prețios, puteți să vă retrageți domnul consilier dacă nu particpați la 

ședință.  

Domnul secretar General Eduard Marian Corhană: Domnul consilier Mihai 

Petruț …  

Domnul consilier Tănase Neculai: Dacă este necesar plecăm și din ședință …  

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

„Domnilor consilieri, fără să ...  pot să fac o paralelă? Pot să fac o comparație? 

Mai devreme, domnul consilier Petruț s-a abținut la proiectul de hotărâre, care printre 

altele, viza acordarea unei sume a dumnealui ca și antrenor.  

E firesc să se abțină în această situație pentru că are un interes patrimonial direct ... o 

neparticipare la vot. În condițiile acestea, dumnealui  a spus, nu particip la vot, fără a 

argumenta de ce.  

În condițiile în care dvs. spuneți că nu participați, înțeleg că aveți un interes 

patrimonial în această cauză? Sunteți acționari la societate? Sau există un alt interes evaluabil 

în bani? Asta este întrebarea mea?. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Domnule Secretar, nu încercați  

să ne duceți pe niște drumuri din astea ... că avem ... domnul ...”. 

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

„în condițiile în care ...”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „ ...  domnul consilier Tănase  

v-a explicat că, nu putem participa la vot nici „pentru”, nici „împotrivă”, nici „abținere” 

întrucât noi nu am apucat să citim aceste proiecte ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... domnule președinte ... domnilor 

viceprimari ...”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „... nu încercați să ne spuneți că ... nu 

avem nici un interes, dar ... trebuie să urmărim”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Secretar, dacă dvs. în calitate de 

Secretar al UAT-ului nu puteți consemna neparticiparea grupului consilierilor Partidului 

Național Liberal la vot, atunci noi vom părăsi sala de ședințe. Pentru că „abținerea” se 

contabilizează „împotrivă” conform noului Cod Administrativ așa că noi nu suntem nici 

împotrivă, nici nu ne abținem, nici nu suntem pentru. Tocmai că nu am avut timpul necesar 

pentru a studia, și nu suntem aici marionete. Și nu suntem aici să votăm doar așa că ... au 

venit niște proiecte, da, cum votează colegii ceilalți din Consiliul Local”. 
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 Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc doamna consilier”. 

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

„Mă bucur că ați ajuns la concluzia pe care am mai spus-o și eu ... Doamna consilier, 

v-am întrebat cum votați doar, nu v-am sugerat nici să părăsiți sala, nici să votați împotrivă 

...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Secretar, și nu vă mai faceți că nu 

înțelegeți, că nu participăm la vot, nu să consemnați ceea ce doriți dvs.  

 Și doi, același lucru ați făcut și în ședința extraordinară, în care ați ocolit așa frumos, 

când v-am întrebat de Regulamentul de organizare și funcționare al Corpului de Control. Așa 

că vă rog frumos, dacă consemnați bine, dacă nu, ne ridicăm și plecăm, este foarte simplu. 

Mulțumesc”. 

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

„Doamna consilier, la ședința anterioară, v-am rugat să precizați sau să reformulați 

interpelarea și mi-ați spus textual, să ascult banda și în funcție de asta să formulez 

interpelarea. Așa s-a întâmplat”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aștept răspunsul dvs. prin poștă”. 

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

seara asta pe e-mail și mâine prin Poșta Română”. 

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

Raportului informării și consultării publicului nr. 67909 din 15.07.2019 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „elaborare PUZ pentru 

construire Palat Justiție” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, strada Lupeni 

nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul în suprafață de 11338,0 mp, pe lângă aceste 

terenuri au mai fost luate în studiu parcelele 9106, în suprafață de 1090,0 și 9166 în 

suprafață de 563,0 mp, identificate cu C.F. 56004 și C.F. 57211, pentru care există 

propunere de expropriere pentru cauză de utilitate publică; 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Este o mică discuție aici. 

  La art.2 ... aprobarea planului ce se va realiza ... este vorba despre expropriere, la 

suprafața de 563 mp. din Cartea Funciară 57211. Este o propunere de expropriere doar pentru 

83 mp., nu întreaga suprafață ...”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... aduceți doar o completare ... doar 

83 mp. din cei 563 mp. vor fi supuși exproprierii ... modificăm pur și simplu ... trebuie să fie 

amendament sau ... 

Formulăm un amandament și anume: din cei 563 mp. doar 83 mp. vor fi supuși 

exproprierii. Restul rămânând proprietarului. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament? Dacă nu supunem la vot 

amendamentul”. 

Se supune la vot amendamentul domnului Președinte de ședință Mihai Nedelcu  și se 

adoptă cu 12 voturi „pentru”. 

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

formulat de domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu , fiind adoptat cu 12 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 558 .    

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Președinte, îmi cer scuze, ați 

consemnat și că șapte sunt neparticipări la vot, că nu am auzit! Mulțumesc”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Nu știu cum să vă trec, așa că ... 

treaba dvs. acolo ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu, trebuie să se înregistreze ... mulțumesc, 

la revedere”. 

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

alocării sumei de 12,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 
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Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 pentru desfășurarea Turneului de fotbal 

pentru copii din cadrul programului „Sportul pentru toți”, în perioada 14-15 decembrie 

2019; 

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

„pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu devenind hotărârea nr. 

559. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și șapte neparticipări la vot ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... nu v-am dat cuvântul”. 

            Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Branșament alimentare 

cu gaze corp clădire servicii publice situat în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56; 

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

„pentru”  din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiudevenind hotărârea nr. 

560. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... pentru?  Împotrivă ? ... nu aveți ... 

din moment ce nu știți ce vreți  ... ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... șapte neparticipări la vot”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... nu există șapte”. 

           Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul ”Implementarea unui 

sistem de management al traficului și monitorizare în municipiul Focșani”; 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „V-a spus că nu ... puteți să ridicați 

mâna de câte ori doriți ... ați spus că nu participați ... vi s-a explicat ... nu știu, nu cunosc 

neparticipările ... da, nu cred că are vreo importanță ... eu nu vizez funcții înalte domnișoară, 

așa că, uneori mai am niște scăpări, dvs. nu ar trebui să le aveți că s-ar putea să vă doriți să ne 

conduceți și după aceea, cine știe, ies cine știe ce catastrofe, cum se vede și acum ”. 

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

„pentru”  din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu devenind hotărârea nr. 

561. 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: „ proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării și completării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

341/2010 privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la prețul 

de referință al energiei termice pentru populație necesară implementării proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru 

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

energetice” finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional 

Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, cu modificările și completările 

ulterioare”. 

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

„pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu devenind hotărârea nr.  

562. 
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Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Se aude un gâjâit, dar nu știu de 

unde ... nu se înregistrează decât ceea ce spun eu”.   

       Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: „ proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării capitalului social al S.C. ENET S.A. Focșani”. 

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

„pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu devenind hotărârea nr.  

563. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... și abțineri ...  

Poftiți?  În ce calitate vorbiți, că v-ați abținut la toate astea, a da ... ce doriți să spuneți 

vă rog?”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc frumos domnule Președinte.  

Dacă nu v-ați uitat în sală pentru că nu puteți să vă uitați în sală, sunt șapte neparticipări la 

vot”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Nu știu, mă deranjează un gâjâit 

aiurea”. 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: „Adresa înregistrată la Primăria Focșani  

sub nr. 104130/2019 formulată de domnul Costeniuc Georgel; 

Nu sunt comentarii, consilierii iau act de adresă. 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: „Plângerea prealabilă formulată de 

Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor înregistrată la Primăria 

municipiului Focșani sub nr. 109856/2019 împotriva HCL nr. 168/2012 și nr. 22/2013; 

Nu sunt comentarii, consilierii iau la cunoștință de plângere.# 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Ați luat la cunoștință, da!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Avem o problemă destul de serioasă și cred 

că ar trebui să o discutăm mai amplu, deși văd că mulți tratează cu indiferență niște lucruri, 

dar vă spun la modul foarte clar, că avem o problemă cu ceea ce înseamnă Casa de Cultură a 

Sindicatelor din municipiul Focșani. 

Știm foarte bine cu toții că a ajuns într-o paragină din cauza mai multor probleme, 

inclusiv, probabil și management dar, noi ... una peste alta, încă din 2012 ... domnule Secretar 

nu ...”. 

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

2012 și 2013”.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Noi una peste alta încă din 2012, domnule secretar 

şi 2013, Municipiul Focşani a făcut inventariere, iar terenul aferent acestei clădiri din punctul 

nostru de vedere şi conform  Hotărârii de Guvern 908, care atestă inventarul domeniului 

public al Municipiului Focşani, nu rezultă ceea ce susţin dumnealor, ne-au făcut o adresă în 

acest sens, poate îmi daţi şi mie materialele, domnule secretar, pe care le aveţi, mulţumesc! 

Ne-a făcut o adresă prin care ne-a informat cu privire la faptul că ei susţin că deţin anumite 

documente cu privire la proprietatea acestei clădiri, însă trebuie să vă aduc la cunoştinţă 

următorul aspect, că această Casa de Cultură a Sindicatelor, ca entitate juridică, înregistrează 

obligaţii restante la bugetul local foarte mari. Au fost mai multe moduri de abordare a acestor 

situaţii.  În primă fază s-au emis Decizii de impunere pentru Casa de Cultură a Sindicatelor, 

care au fost contestate. Municipiul Focşani a pierdut în primă fază, apoi au mai fost încă 2 

procese pentru alte Dispoziţii, nu doamna Ghiuţă?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În regulă. Cert este că dumneavoastră ar trebui să 

vă exprimaţi punctul de vedere cu privire la această plângere prealabilă, dacă sunteţi de acord 

sau nu sunteţi de acord cu punctul dumnealor de vedere, cu privire la cele 2 Hotărâri de 

Consiliu  nr. 168 din 29 mai 2012, respectiv Hotărârea de Consiliu  nr.22 din 31 ianuarie 
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2013, care au fost însuşite cu modificările şi completările ulterioare, au fost însuşite 

modificările aduse inventarului domeniului public al Municipiului Focşani, în urma derulării 

obiectivului de investiţii “Recalificare urbană Perimetrul istoric din Piaţa Unirii şi Grădina 

Publică Focşani” şi a încheierii Procesului-Verbal de recepţie finală. 

Astfel bunurile rezultate în urma derulării investiţiei, respectiv spaţii comerciale, 

ateliere meşteşugăreşti şi alte bunuri realizate în cadrul acesteia au fost înregistrate în 

domeniul public al Municipiului Focşani, ele figurând în C.F. nr. 59454 al UAT Focşani. 

Toate aceste discuţii au survenit după ce noi am sesizat şi am întocmit de fapt Cartea 

Funciară şi am sesizat conducerea Casei de Cultură a Sindicatelor, că ocupă terenul  Primăriei 

Municipiului Focşani de foarte mulţi ani, fapt neobservat până în prezent de cei în drept. Noi 

am început şi suntem pe final să reabilităm aleile din parc şi spaţiile verzi şi ne-am dat seama 

că de fapt Casa de Cultură a Sindicatelor ocupă cu terasele pe care le are în parc, ocupă 

terenul Primăriei Municipiului Focşani. Atunci s-au sesizat cei de la Asociaţia Naţională a 

Caselor de Cultură ale Sindicatelor şi ne-au transmis această plângere prealabilă. 

Dumneavoastră ar trebui să vă exprimaţi punctul de vedere cu privire la această plângere 

prealabilă, spun bine, domnule secretar, da? 

Concluzia sau propunerea făcută de Serviciul de specialitate, în speţă Serviciul 

Administrarea domeniului public şi privat şi Publicitate este următorul, poate n-aţi avut timp 

să-l studiaţi deşi a fost transmis în timp. “Din analiza celor de mai sus reiese faptul că 

documentele ce stau la baza solicitării formulate de Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură 

ale Sindicatelor din România sunt insuficiente pentru recunoaşterea  drepturilor invocate prin 

plângerea prealabilă . Înscrierile din Cartea Funciară a Municipiului Focşani s-au realizat în 

baza actelor de proprietate atesate prin Hotărâre de Guvern, motiv pentru care solicităm 

respingerea  plângerii prealabile ca fiind nefondată.” Dumneavoastră decideţi dacă sunteţi sau 

nu sunteţi de acord, în orice caz consider că ar trebui să iau o măsură, noi am mai făcut câteva 

memorii la Guvern, e o procedură destul de greoaie din punct de vedere juridic, ca aceste 

Case de Cultură  să intre în proprietatea şi administrarea municipalităţii, pentru că s-a dovedit 

că dumnealor nu au bani să le întreţină şi dintr-un edificiu foarte important  şi foarte central 

amplasat, din păcate a ajuns să fie o ruină şi să nu mai fie ceea ce ar trebui să fie, ce a fost 

odată. Da vă rog, mulţumesc!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Mulţumesc! Voiam doar să vă întreb 

că făceaţi  referire la Casa de Cultură  s-au făcut nişte Decizii de impunere pentru impozit sau 

ceva, nu, aţi spus? Impozitul pe teren…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Impozitul pe clădiri şi pe teren. El a fost 

recunoscut de instanţă, în schimb aici este…” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Aţi spus dumneavoastră că a fost 

respins primul proces sau ceva…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”A fost respins, am revenit şi s-a câştigat în instanţă 

dreptul de a executa silit, dar din păcate Casa de Cultură a Sindicatelor din Municipiul 

Focşani nu are, s-au parcurs toate etapele  de executare silită prevăzute în Codul Fiscal şi în 

Codul de Procedură Fiscală, singura variantă ar fi să-i executăm silit clădirea în care îşi 

desfăşoară activitatea, numai că există acolo o prevedere  în care spune foarte clar că 

imobilele care sunt producătoare de venituri pentru aceste entităţi nu pot fi executate silit, 

dacă sunt unice.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Asta voiam să vă întreb şi nu 

cumva…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu asta am avut în idee.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”…sunt şi scutiţi de plata 

impozitului?” 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, nu sunt scutiţi. Asta am avut în idée, în sensul 

să scoatem, să-i executăm silit, să punem sechestru pe clădire, să o evaluăm şi să o scoatem la 

valorificare, eventual să o achiziţionăm noi.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Să o preia în contul creanţei.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”S-o preluăm în contul creanţei pentru a face ceva 

util focşănenilor, că ştiţi foarte, în acest moment Casa de Cultură nu mai este ceea ce a fost, 

doar aşa că mai vine câte un preşedinte ca să-şi facă, campanie, da, în rest nu e folositoare 

municipalităţii. Mulţumesc!” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”O să parcurgem şi noi, să vedem. 

Muţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”La următoarea şedinţă discutăm. 

Da, vă rog, doamna consilier.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc domnule preşedinte. E 

adevărat, Preşedintele care a venit este Preşedintele României, domnule Primar, dacă nu 

ştiaţi…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu este al PSD-iştilor, aţi spus-o foarte clar…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mai mult decât atât era fairplay…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…vrea să ne scoată din ţară…” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mai mult decât fairplay ar fi ca…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…să ne scoată din ţară, PSD-işti şi PSD. Da, 

mulţumesc!” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”…ar fi ca reprezentantul Asociaţiei 

Naţionale a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România, să fie prezent aici un reprezentant 

de-al dumnealor, să fie prezent pentru a ne informa şi din punctul dumnealor de vedere, nu 

numai din punctul dumneavoastră de vedere  şi din câte ştiu şi eu să le spun cetăţenilor, cu 

lucrările dumneavoastră cele care nu sunt pe placul cetăţenilor, din Grădina Publică, aţi intrat 

pe terenul dumnealor. Deci la Arhivele Statului atestă documente că aţi intrat pe terenul 

dumnealor. Aşa că de aceea aş dori ca un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Caselor de 

Cultură din România să ne explice la o eventuala viitoare şedinţă. Mulţumesc!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”…degeaba că oricum nu înţelegeţi nimic. Da asta e 

aşa ca o concluzie a serii de astăzi, nu ştiu ce afirmaţii faceţi dumneavoastră atâta timp cât nu 

aţi citit şi nu aţi parcurs materialul pe care vi l-a transmis însăşi Asociaţia Naţională a Caselor 

de Cultură. Este la mapă întreaga documentaţie transmisă de dumnealor şi-au exprimat 

punctul de vedere. Da înţeleg că vă este greu să citiţi şi mai uşor vă este să staţi de vorbă, că 

atâta ştiţi, bârfă. Vă mulţumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulţumesc! Deci eu ştiu că o parte din terenul 

din jurul Casei de Cultură este revendicat de cei de la Sindicate, precum că Primăria ar fi 

intrat peste terenul lor. Deci asta ştiu eu, acuma na, iar dincolo de acest lucru dumneavoastră 

spuneţi că a venit Preşedintele României să facă, campanie electorala la Casa De Cultură. 

Domnule, Preşedintele României a venit în Focşani, dumneavoastră trebuia să-l primiţi că aşa 

făcea un Primar şi nu s-a dus la Catedrală să facă campanie electorală, haideţi să fim serioşi.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Haideţă gata, iar începem. Nu 

suntem  la Diverse. Au fost Diversele. Gata, au fost Diversele.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”N-a venit în calitate de Preşedinte, a venit ca 

membru…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”În toate oraşele a venit Primarul  şi a  dat mâna 

cu Preşedintele şi dumneavoastră, nu era frumos să faceţi aşa...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă mă anunţa că vine, da, veneam.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dacă vă anunţa că vine...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă mă anunţa.” 



 

 

29 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ştia toată lumea că vine.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă mă anunţa că vine, da…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Toată lumea ştia că vine.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dar cine sunteţi dumneavoastră?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sunt Primarul! Puteam să-i pun taxă la intrare, 

asta-i bună. Doamna Premier m-a înştiinţat că vine în Municipiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci cine nu a vorbit cu Preşedintele nu va mai 

ieşi a-2-a oară.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Staţi jos că nu s-a terminat şedinţa. 

Când o să spun eu că s-a terminat şedinţa, atunci s-a terminat. Mai durează 1 minut efectiv. 

Haideţi domnilor consilieri luaţi loc în sală. Luaţi loc că se filmează , nu dă bine. Stai jos 

acolo. Am votul tău? Domnule Petruţ haideţi vă rog frumos, daţi citire.” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: ”Urmarea a verificării s-au constatat următoarele. 

S-au repartizat un număr de 19 buletine de vot, iar rezultatul votului este următorul: 

 Domnul Mersoiu Ionuţ a obţinut voturi: Pentru – 13  

                                                    Împotrivă – 0  

                                                    Nule – 6 

 Domnul Gongu Emanuel voturi: Pentru – 13  

                                                    Împotrivă – 0  

                                                    Nule – 6 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.” 

 

Domnii consilieri Ionuţ Filimon, Ana-Maria Dimitriu, Drumea Alina au părăsit sala. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc doamna consilier. 

Supunem la vot proiectul.  

Se supune la vot proiectul numărul 1 și  se adoptă cu 15  voturi „pentru” din partea 

domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Alexandru 

Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alin-Claudiu 

Dobre, Corneliu Dumitru Gheoca şi 1 „abţinere” din partea domnului consilier  Neculai 

Tănase,  devenind hotărârea nr. 564. 

Declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc! 
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