ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL
MINUTĂ
din 19 aprilie 2018
Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focșani din B-dul
Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului
Focșani.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, deschide
ședința ordinară din data de 19.04.2018, ședință convocată prin dispoziția domnului
Primar nr. 394/13.04.2018, constatând că în sală absentează 3 consilieri locali – doamna
consilier Miron Mariana, domnul consilier Filimon Ionuț, domnul consilier Bîrsan
Costel, prezenți fiind 18 consilieri. Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să
fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, roagă
participanți la ședință să se pronunțe cu privire la procesul verbal al ședinței din data de
29.03.2018, proces verbal ce conține 124 pagini, acesta a fost scanat și transmis pe mail
în format electronic. Se menționează faptul că au fost consemnate părerile
dumneavoastră vis a vis de procesul verbal al ședinței ordinare de Consiliu Local din
luna februarie.
Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate și se aprobă cu 18 voturi “pentru”
procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2018.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani îi dă
cuvântul domnului președinte de ședință domnul consilier Nedelcu Mihai pentru a
prezenta ordinea de zi a ședinței din data de 19.04.2018.
La şedinţă participă:
 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;
 d-na Marilena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar;
 d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;
 d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
 d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate;
 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ;
 d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor;
 d-na Cristina Enache – Șef Birou Achiziții ;
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 d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism ;
 d-na Carmen Pascaru – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al
Consiliului local;
 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
 d-nul Ciubotaru Mihail – Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară
Focşani;
 d-nul Nelu Ioniță - Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani;
 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
 d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
 d-nul Cătălin Vrabie – Notar;
 d-nul Meluș Nazâru – Șef Serviciu Taxe și Impozite Primăria Municipiului
Focșani
 d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții
 d-na Carmen Grosu – Direcția Economică – Primăria Focșani
 d-nul Statache Nicușor – Parking SA Focșani
 d-nul Merchea Manole – SC ENET SA
 d-nul Manoliu Marius – Consilier Cabinet Primar
La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și reprezentanți ai
mass media locale.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Bună ziua domnule Primar, bună
ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimată asistență”. Se supune la vot
aprobarea ordinii de zi, întreabă dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi.
Ordinea de zi cuprinde 38 de proiecte de hotărâre la care se adaugă și completările.
1.
proiect de hotărâre privind emiterea acordului cu privire la modificarea limitelor
de proprietate a imobilului situat în Focșani, str. Nicolae Iorga nr. 1, județul Vrancea
compus din teren în suprafață de 604,00 mp. și construcție în suprafață de 247,00 mp., T
101, P 5406, 5409, 5410;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2.
proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare și
reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani, județul Vrancea”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3.
proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a
unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Modernizare
și reabilitare drumuri locale în Municipiul Focșani, județul Vrancea”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4.
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 488/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect
tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Sistem de irigații spații verzi în
Cartierul Sud din municipiul Focșani, județul Vrancea”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
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5.
proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Focșani și bugetelor instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din
venituri proprii, pe trimestrul I 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea
de dezvoltare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6.
proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului
Focșani pe anul 2018;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7.
proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului General al municipiului
Focșani pe anul 2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8.
proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Protoieriei
Focșani 1;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9.
proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei
Domnească – Biserica Sf. Trei Ierarhi Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei
Buna Vestire Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei
Pogorârea Sf. Duh Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf.
Ștefan cel Mare” Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei
Sfinții Apostoli Petru și Pavel Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4,92 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Focșani
pentru organizarea Concursului Județean de Matematică – Informatică MIR, pentru
elevii din mediul rural;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 27,00 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani în
vederea participării unui grup de elevi la Concursul de Informatică American Computer
Science League, care va avea loc în luna mai 2018;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
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16. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani pentru
derularea proiectului educațional „România 100: frumuseți naturale – valori naționale”;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului
Focșani pe anul 2018 a sumei de 3,00 mii lei pentru organizarea de către Consiliul Local
al Tinerilor Focșani, a proiectului „Training de dezvoltare personală pentru elevi”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului
Focșani pe anul 2018 a sumei de 57,25 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind numirile finale pentru
membrii consiliului de administrație la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
20. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și
Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani,
cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public/privat al municipiului
Focșani a rețelelor tehnico-edilitare, rețelelor de comunicații electronice, transmisii de
date și imagini și a echipamentelor tehnice aferente;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al
furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și
privată a municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
24. proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea
valorii de piață a terenurilor supuse închirierii, aparținând domeniului public și privat al
municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în
suprafață de 19,45 mp, situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 58, județul Vrancea, T.
58, P. 3497 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Bogatu Emanoil
Ionuț;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
26. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 356/2013 privind aprobarea
vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 49,00 mp, situat în Focșani, str.
Simion Bărnuțiu nr. 4, județul Vrancea, T. 162, P. 6419 ce aparține domeniului privat al
municipiului Focșani, către SC COM POLEMIC SRL;
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Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
27. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor
terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, destinate
amplasării de sisteme publicitare, pe raza municipiului Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
28. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 343/2011 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața
Unirii și Grădina Publică” din Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
29. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru două familii din
imobilele situate în Aleea Căminului nr. 12, bl. G2 și str. Revoluției nr. 17, în imobilul
situat în str. Revoluției nr. 16, bl. C2 în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996
republicată cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria,
Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina,
Radu Nițu
30. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018, pentru
repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017
privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și
actele necesare depunerii dosarului de locuință socială;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria,
Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina,
Radu Nițu
31. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018, pentru
repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, înconformitate cu Hotărârea de
Guvern nr. 1275/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind
Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria,
Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina,
Radu Nițu
32. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2018, pentru
repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea
de Guvern nr.962/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției
Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu
Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana
33. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei la
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu
modificările și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
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34. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și
completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
35. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
local a municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării
parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările
ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
36.
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
37. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea
valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al
municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
38. proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice
furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în Municipiul Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Să începem ședința cu
aprobarea ordinii de zi, dacă sunt discuții”. Vă rog domnule consilier Neculai Tănase
“eu v-aș fi propus ca să devansăm proiectele 38 și 39 deoarece sunt două proiecte foarte
importante să le discutăm la începutul ședinței, să le devansăm să fie printre primele
proiecte deoarece sunt foarte importante”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Domnule consilier toate
proiectele de pe ordinea de zi sunt importante dar dacă și colegii dumneavoastră sunt de
acord eu nu am nimic împotrivă dar mai întâi trebuie să aprobăm ordinea de zi”. Dacă
doriți domnule primar să spuneți ceva?
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Bună ziua doamnelor și domnilor
consilieri, stimați reprezentanți ai mass media locale, doresc să completez ordinea de zi
cu 5 proiecte suplimentare”.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L. nr.82/2018
privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la
încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 29 aprilie-2 mai
2018, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani, în localitatea
Majdanpek, Republica Serbia;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Călin
Dorin Flavius din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr.16, bl.C2, ap.55
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(tronson II) în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr.16, bl.C2, ap.50
(tronson II) în conformitate cu Legea locuinței nr.114/1996 republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 24-29 aprilie 2018, a
domnului viceprimar al Municipiului Focșani Iorga Marius Eusebiu, în orașul
Cracovia, Polonia în vederea participării la a patra sesiune a Congresului
European al Puterilor Locale;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 13-17 mai 2018, a
domnului viceprimar al Municipiului Focșani Iorga Marius Eusebiu, în orașul
Munchen, Germania, în vederea participării la Târgul internațional de mediu
IFAT 2018.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Acestea au fost proiectele care le-am
avut în completarea ordinii de zi”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Mulțumesc domnule Primar,
supunem la vot proiectele în completare.
Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi “pentru”.
Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei, se aprobă cu 18 voturi “pentru”.
Se prezintă punctul 22: proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul
public și privat al municipiului Focșani a rețelelor tehnico-edilitare, rețelelor de
comunicații electronice, transmisii de date și imagini și a echipamentelor tehnice
aferente; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții? Vă rog
domnule viceprimar și consilier Iorga.”
Domnul consilier Marius Iorga: “Vă mulțumesc domnule președinte, am o serie
de amendamente, așa cum bine știți am avut câteva discuții cu posesorii de retele din
municipiul Focșani și ieri la comisie și înainte să vi le prezint v-aș ruga să rețineți că ar
trebui să le votăm individual deoarece sunt mai multe amendamente complet distincte
unul față de celălalt.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Sunt de acord.”
Domnul consilier Marius Iorga: “Primul amendament va fi făcut la art 1 lit b și
va avea următorul cuprins: “În termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, să introduce în subteran aceste rețele, pentru străzile care nu fac
obiectul lucrărilor de reabilitare / modernizare derulate de autoritatea publică“. Acesta
este primul amendament vă rog să îl supuneți la vot.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Discuții pe marginea acestui
amendament? Eu dacă permiteți, cum am vorbit și ieri la ședința de comisii, nu sunt de
acord cu termenul de 60 de luni, aș vrea să rămânem la termenul de 36 luni, dintr-o
neîncredere a mea, personală, și uitându-ne în urmă, atâția ani au trecut din 2013 că nu
s-a întâmplat nimic aș dori dacă sunteți de acord să trecem 36 luni și dacă vedem că
aceste firme execută lucrări și sunt acolo cu execuțiile să le putem devansa și alte
termene, dacă sunt de 60 luni vor fi 120, 240 și așa mai departe.”
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Domnul consilier Marius Iorga: “E un amendament pe care am căzut de acord,
dumneavoastră stimați colegi veți decide prin votul dumneavoastră dacă rămâne sau
nu.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Supunem la vot amendamentul
domnului consilier Iorga cu consemnarea cu 60 de luni. Cine este pentru?, împotrivă?
Abțineri? Cum ați votat? Ca n-am înteles. Deci..., ați votat pentru 60 luni.”
Domnul Secretar Eduard Corhană: “Au fost 19 abțineri”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă spun eu cum ați votat:
doamna Ciocoiaș a votat “pentru”, restul v-ați abținut, sau n-ați votat…n-ați ridicat
mâna, și domnișoara Dimitriu…. Bun, deci dumneavoastră doriți pentru 60 de luni da?
Adică să fie în continuare căblăraia pe stâlpi.”
Domnul Secretar Eduard Corhană: “Erau de luni 60 și 36 de luni”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “5 ani”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Domnule președinte sunt cu mâna
pe sus de vreo 2 minute, vă rog frumos dați-mi cuvântul, noi suntem de accord întradevăr cu amendamentul….”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Domnișoara consilier ascultațimă puțin”.
Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Da, vă rog!”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Ascultați-mă puțin erați cu
mâna pe sus pentru că s-a votat și ați ridicat mâna pentru ca să-mi arătați că votați, nu ca
să vă înscrieți la cuvânt, bun, vreți să vă înscrieți la cuvânt, nu-i nici un fel de problemă,
vă rog!”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Mulțumesc frumos, terminaserăți
de numărat voturile “pentru” “împotrivă” sau “abțineri”! Suntem de acord cu
amendamentul de 60 de luni pentru că domnii operatori și-au susținut acest punct de
vedere ținând cont de faptul că, cum a fost discutat și în dezbaterea publică, până la
31.12.2018 dumnealor abia pot să-și treacă toate cablurile în subteran unde au deja 80%
deja introduse în cartierul Sud, așa că termenul de 36 de luni pentru dumnealor este
nerealist și de aceea au cerut 60 de luni, gândiți-vă că este vorba de tot Municipiul
Focșani, și atunci consider că este normal să luăm în calcul ceea ce dumnealor pot
realiza deci trebuie doar să respecte acst termen de 60 de luni si cum au spus și
dumnealor cred că ar fi cazul să-I credem pe cuvânt că au zis mai departe de aceste 60
de luni nu se vor extinde cu lucrările. Vă mulțumesc!”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc și eu! Cu ce
credeți că ar deranja dacă fixăm 36 de luni și dacă dumnealor în acest termen au
jumatate din execuție finalizată să nu le acordăm în continuare încă 2 ani chiar și 3? Vă
rog domnișoara consilier.”
Domnișoara consilier Dimitriu Ana-Maria: “Pentru că ulterior vor interveni
sancțiuni, domnule președinte de ședință. Oare de ce? Multumesc.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă rog, domnule consilier
Tănase”.
Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu vroiam să vă propun stimați colegi,
domnule Primar, deci 60 de luni ..... să le facă cineva un grafic acolo pe 5 ani, și stim
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anul asta fac aia, la anul fac aia și putem să-i controlăm mult mai lejer, zic și eu acuma,
nu trebuie nici să le punem pumnul în gât ca să fie ”.
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Domnul Primar, doriți să
spuneți ceva?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu nu cred că putem să le impunem un
asemena grafic, le-am dat un termen iar dumnealor își organizează fiecare intervențiile
în funcție de planurile lor de dezvoltare, nu putem să-i obligăm chiar așa, sa-i
încorsetăm, am spus că aceste proiecte de hotărâre, și proiectul acesta și următorul
proiect, pe ordinea de zi să fie un proiect să le asigurăm un cadru în care ei să poată să se
organizeze independendent, că așa dacă noi impunem un grafic pe fiecare zonă în parte
nu cred că va fi realizabil din partea dumnealor, eu cel putin așa am înțeles din discuțiile
purtate de-a lungul timpului. Fiecare are un plan, o strategie de dezvoltare, de investiții
și nu putem inteveni acum să le modificăm aceste strategii, noi doar le asigurăm un
cadru legal pentru ca să poată să vină, să se înceapă o dată aceste lucrari de coborâre în
subteran a tuturor rețelelor tehnico-edilitare urmând ca, dacă nu se va aplica acest
termen, ceea ce a spus și domnul presedinte de sedință, dacă acest termen nu se respectă
dar vedem bunăvoință din partea dumnealor, vedem că mai au să zicem 20-30% nu
suntem atât de absurzi să le aplicăm aceste sancțiuni, și mai mult decât atât, hai să fim
realiști, peste 36 de luni nu știm care din noi vom mai fi pe aici, va fi un alt Consiliu
Local, va fi poate un alt Primar, sau eu știu cine va fi…asta e.”
Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, îmi cer scuze, era bine,
părerea mea, de chemat fiecare în parte și spus - domnule uite ai 5 ani, 3 ani, nu știu
aproape că nici nu mă interesează, de facut ceva realist. Ce faci tu anul asta? O discuție
de negociere….”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “mai sunt câteva amendamente de făcut
și o să vedeți că deja le dăm un termen, așa cum au convenit și dumnealor în discuțiile
de ieri și alaltăieri să înceapă întâi cu cartierul Sud, să coboare toate rețelele în
canalizațiile existente ale Primăriei Municipiului Focșani, pe partea reabilitată, și
totodată până pe data de 30 iunie, este un alt amendament, în care le vom da termen să
identifice cablurile neutilizate, inactive și să le dea jos de pe stâlpi. Dacă vedem măcar
un asemenea gest din partea dumnealor, eu cred că este un semnal de încredere că putem
să mergem mai departe și să colaborăm, că dacă ajungem la conflicte și să le impunem
un grafic, s-ar putea ca graficul să nu-l respecte și ce facem? Aplicăm sancțiuni că nu
respect graficul? Vă mulțumesc.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc, domnule
Primar.Vă rog domnule consilier Iorga!”
Domnul consilier Marius Iorga: “Aș vrea să vă spun că un grafic este inoportun,
nu poți să impui unei societăți comerciale cum să-și execute bugetele și cum să-și facă
investițiile, le dăm o perioadă de timp și treaba lor cum își fac bucătăria internă. Aș
putea trece la următorul amendament?”
Domnul Secretar Eduard Corhană: “Nu s-a terminat votul!”
Domnnul consilier Neculai Tănase: “Dacă îmi dați voie, eu nu am spus să le
impunem, un fel de negociere cu ei, ei să spună!”
Domnul consilier Marius Iorga: “Nu aveți cum să le faceți un grafic.”
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Domnul Secretar Eduard Corhană: “A trecut cu 36 de luni”
Domnul consilier Marius Iorga: “art 1 lit b”
Domnul Secretar Eduard Corhană: “Și amendamentul domnului consilier
Nedelcu era pentru 36 de luni”
Domnul consilier Marius Iorga: “Noi aveam de gând să modificăm forma
inițială, nu era un amendament al domnului Președinte, era o părere!”
“Deci, primul amendament am înțeles că a fost votat și din păcate, a picat. Trec la
al doilea amendament tot la art1 lit c care va avea următorul cuprins: “Pentru
introducerea în subteran a rețelelor situate pe străzile reabilitate/modernizate de
Municipiul Focșani, aflate în garanție, se va solicita în mod expres acordul
constructorului care asigură garanția, cu respectarea termenului de 60 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri”. Domnule Președinte aveți cuvântul.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “vă mulțumesc domnule
consilier, iarăși și aicea, tot așa mi se pare că-i cam mult, supunem la vot amendamentul
dumneavoastră …. cine este “pentru”? “Împotrivă”?”
Se supune la vot amendamentul şi se respinge cu 19 “abțineri”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: “Următorul, dacă mai aveți”
Domnul consilier Marius Iorga: “Da, mai am 3 amendamente, domnule
președinte.
Art 1 va fi completat cu lit “e” care va avea următorul cuprins:” În zonele în care
canalizația este realizată de Municipiul Focșani, după adoptarea acestei hotărâri,
operatorii sunt obligați să utilizeze investiția realizată, fiind interzisă construirea unei
canalizații proprii” lucru care l-am discutat și ieri la ședință.”
Se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 19 voturi “pentru”
Domnul consilier Marius Iorga: “Următorul amendament art 1 va fi completat cu
lit “f” care va avea următorul cuprins: “În zonele reabilitate din Cartierul Sud prin
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană din Municipiul Focșani, operatorii au obligația ca
până la 31.12.2018 să introducă toate rețelele în canalizațiile existente și să elimine de
pe stâlpi toate cablurile aeriene”. Vă rog domnule președinte.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “mulțumesc, supunem la vot.”
Se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 18 voturi pentru și 1 abținere a
domnișoarei Dimitriu Ana-Maria.
Domnul consilier Marius Iorga: “Și ultimul amendament domnule președinte, art
1 va fi completat cu lit “g” care va avea următorul cuprins: “Pentru Municipiul Focșani,
cu excepția zonelor menționate la art.1, lit.f, operatorii au obligația ca până la
30.06.2019 să identifice și să elimine de pe stâlpi cablurile inactive și totodată să le
marcheze pe cele active cu elemente de identificare. În termen de 6 luni de la expirarea
termenului de 31.12.2018 respectiv, 30.06.2019, municipalitatea va dezafecta toate
cablurile neidentificate.” Mulțumesc frumos!”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc și eu, supunem la
vot!”
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Se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 19 voturi “pentru”.
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Supunem la vot proiectul în
integralitatea lui, cine este “pentru”? “împotrivă”? Vă rog”
Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule președinte,
știu că nu trebuia să-mi dați cuvântul, dar asta e. Mulțumesc frumos. Din păcate
amendamentul acela cu 60 de luni văd că nu a trecut și atunci stau să ma gândesc cât de
luați în seamă sunt cei care au firme cu capital privat în Municipiul Focșani, gândiți-vă
că dumnealor care au fost prezenți la dezbaterea publică nu sunt directorii firmelor
respective ci directori zonali și atunci superiorii lor probabil că nici nu au avut timp să
fie informați în timp real, și stau și mă gândesc, când ieri stăteau în dezbaterea, alaltăieri,
în dezbaterea publică și ieri în ședința de comisii de specialitate chiar mai aveau
nelămuriri și chiar au insistat să țineți cont de doleanțele dumnealor. Se vede că nu se
poate pentru că este de bun augur, în ghilimelele de rigoare, să îi penalizăm pentru că nu
o să-și îndeplinească termenul pe care dumneavoastră l-ați votat astăzi. Mulțumesc!”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc și eu. Nu cred că o
să-i penalizăm, dar dacă ei nu încep absolut nimic în 36 de luni și nu fac absolut nimic
atunci, pe cuvântul meu, chiar ar trebui penalizați și destul de usturător pentru a da un
exemplu tuturor că trebuie să facem până la urmă ceva și în orașul Focșani. Vă
mulțumesc!”
Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule președinte, eu zic că problema aceasta cu
cablurile, au trecut 28 de ani și nu s-a întâmplat nimic, nu i-a penalizat nimeni de la
Primărie, nu s-a luat nici un cent, nici un leuț pentru ce cabluri au întins, cetățenii ne
spun zi de zi că sunt cabluri căzute care nu interesează pe nimeni, eu zic că ceea ce s-a
stabilit și la întâlnirea făcută, dezbaterea publică făcută de domnul Primar, și la comisie
să fie un început, domnii respectivi, zonali, interzonali, cu afaceri foarte mari trebuie să
înceapă să facă ordine în Municipiul Focșani asupra cablurilor. Noi îi vom ajuta dar
trebuie sa înceapă. Au trecut 28 de ani, nu s-a întâmplat nimic, și de aceea e foarte bun
proiectul și trebuie să mergem pe această cale. Mulțumesc!”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc. Domnișoara
Dimitriu, vă rog!”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: Mulțumesc. Eu nu am zis că nu sunt
de acord ci doar că timpul de a a realiza lucrările respective pentru dumnealor nu este
practic real să-și poată îndeplini acele lucrări, și atunci decât să-și face așa de dragul de a
face că ne facem că lucrăm, mai bine, credeți-mă, despre asta era vorba!”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Am înțeles punctul
dumneavoastră de vedere, chiar eu sunt de accord cu dumneavoastră!”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Și sunt firme care aduc bani foarte
mulți la bugetul local.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: foarte bine, și iau și foarte mulți
bani….”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnișoară, sunteți în eroare, n-aduc
nici un leu la bugetul local aceste firme decât pentru …. da la bugetul local nu aduc bani
pentru că ei au sediul la București, îmi pare rău chiar sunteti în eroare de data asta,
înafară de faptul că poate platesc un impozit pe venit la angajații care sunt la punctul de
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lucru, pe salarii, atât. Îmi pare rău iar… dați-mi voie să vă mulțumesc doamnelor și
domnilor consilieri că ați fost de acord cu acest proiect pentru că într-adevăr este un
proiect foarte important, sper că de această dată toți operatorii, inclusiv Telekom, care a
acționat în instanță și a anulat vechea hotărâre din 2013 a Consiliului Local al
Municipiului Focșani, să înțeleagă că de fapt nu ne dorim altceva decât să avem un oraș
mai frumos, mai civilizat, mai aerisit și mai sigur pentru că așa cum spunea și domnul
Radu Nițu, într-adevăr sunt foarte multe cabluri care se rup mai ales atunci cand sunt
furtuni, când sunt căderi de zăpadă, în special zăpadă încărcată cu apă și care ne creează
mari dificutăți. Eu personal, cu colegii de la Direcția de Dezvoltare să știți că am tăiat
foarte multe cabluri de astea care atârnau pe jos. Și le tăiem în continuare și am dat
dispoziție mereu celor de la DDSP, pe unde merg să le adune, pentru că e clar că acele
cabluri dacă atârnă de atâta timp pe jos nu mai sunt de importanță, nu mai sunt
utilizabile.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “N-a țipat nimeni după ele, e
clar!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu. M-aș bucura ca împreună cu
dumneavoastră, începând din 1 iulie 2019 sau 1 ianuarie 2019, pentru cablurile din Sud
dacă nu vor fi respectate aceste termene, să mergem împreună să le tăiem pentru că așa
nu se mai poate, și vă dau un singur exemplu, că tot veni vorba de biserici și am avut
aceste sume pe care le-am donat, inclusiv în ședința de data trecută, către realizarea
Catedralei. Dacă vă postați așa, cu spatele către Hotelul Rix și încercați să vă uitați la
Catedrală, să știți că nu o vedeți, sau o vedeți așa, printre cabluri. Deci acolo, în acea
intersecție este o pădure de cabluri, și nu numai atât, am încercat cu colegii să facem un
album al Municipiului Focșani cu clădirile cele mai representative, credeți-ne, la fel că
fotografii nu găseau poziții de a fotografia fără să fie în cadru snopul de cabluri, ca să nu
mai spun de pericolul pe care acestea il reprezintă. Vă mulțumesc!”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc și eu domnule
Primar, o singură observație aș mai avea de făcut, și ce v-aș ruga pe dumneavoastră,
rețineți, să țineți minte că Romtelekom a dat afară aproape 40 de oameni, au rămas doar
3 - 1 inginer și 2 muncitori și de aia le este greu acum dânșilor să bage cablurile în
subteran, le e greu, au dat afară oamenii noștri, focșănenii noștri, nu pe alții, și atunci noi
de ce am fi atât de permisivi cu ei? Întreb. Le-am spus și în ședința de comisii să
angajeze firme private, pentru că își permit, și să își poată îndeplini, duce la îndeplinire
aceste sarcini. Vă mulțumesc!”
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 22 în integralitatea
lui şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 178.
Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind condițiile de
exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații
electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Focșani; Iniţiator:
Primar, Cristi Valentin Misăilă
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Domnule conslier Iorga, vă
rog!”
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Domnul consilier Marius Iorga: “Mulțumesc domnule Președinte aș avea 2
amendamente și la proiectul cu nr. 23 la fel aș vrea să le luați și să le propuneți la vot
independent.
Art 2 alin 1 va avea următorul cuprins: “Pentru lucrările efectuate în termen de 36
luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tariful perceput la alin.(1) lit. a, b,
c, d, va fi de 0,1 lei/ml/an, în primii 5 (cinci) ani de contract.” Vă rog domnule
președinte.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Da, vă mulțumesc, dacă îmi
permiteți iarăși mi se pare un termen avansat, aș propune să rămânem tot la 24 de luni
asta ca să nu mai fie discuții că nu o să mai fim noi în funcție și să nu ne ținem de
cuvânt. Dacă mai sunt alte discuții. Înțeleg că nu.”
Se supune la vot amendamentul şi se respinge cu 19 “abțineri”.
Domnul consilier Marius Iorga: “Un singur amendament, dacă îmi dați voie, și
anume la art 4 care va avea următorul cuprins: “Prevederile prezentei hotărâri nu se
aplică rețelelor de comunicații electronice și elementele de infrastructură deținute sau
administrate de instituțiile ori autoritățile publice din cadrul sistemului național de
apărare, ordine publică, siguranță națională și sistemul de urgență”. Vă mulțumesc.!”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Și eu vă mulțumesc domnule
consilier. Alte discuții? Supunem la vot!”
Se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 19 voturi “pentru”.
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 23 în integralitatea
lui şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 179.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nedelcu Mihai
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MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Necoară Irina
Mocanu Diana
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