ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
din 26 octombrie 2017

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul
Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului
Focşani.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide
şedinţa ordinară din 26.10.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar
nr.1736/20.10.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali.
Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel
îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune
votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 26.09.2017.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi
„pentru”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune
votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 11.10.2017.
D-nul consilier Ionuţ Filimon: „grupul PNL își rezervă dreptul să voteze
împotriva a tot ce înseamnă proces verbal din data de 11 octombrie 2017, de la ședința
extraordinară. Motivul îl știți și dvs. foarte bine, pur și simplu nu ați dorit să repetăm o
procedură de vot care, bineînțeles s-a petrecut și la începutul ședinței.
Rugămintea la dvs. ca de acum înainte să nu se mai întâmple astfel de evenimente
și chiar mi-aș dori să citiți, eventual, în mare parte proiectele de hotărâre în integralitatea
lor.
Și încă un aspect. La acel moment, imediat, a doua zi, eu v-am depus o contestație
și cred că ați văzut-o și dvs. Mi-aș dori să nu mai dăm citire cifrelor, că aici nu suntem
într-o sală Bingo, suntem într-o ședință de Consiliu Local”.
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „datoria
mea este ca la începutul ședinței ordinare să supun la vot procesele verbale ale ședințelor
anterioare.
Dacă cu privire la procesele verbale ale ședinței ordinare nu sunt discuții, cu
privire la procesul verbal din data de 11.10.2017, înțeleg că sunt obiecțiuni și că nu veți
vota.
Cu privire la cele consemnate, care sunt o copie fidelă a discuțiilor dvs. redat după
format audio, sunt discuții sau dacă noi, sau colegii mei, am omis să trecem ceva în
procesul verbal, vă rog tot legal și tot conform Legii administrației, aveți posibilitatea ca
la prima ședință ordinară,când se supune la vot procesul verbal,să amintiți ceea ce s-a
omis.
Faptul că s-a depus a doua zi o hârtie, nu are relevanță în ceea ce privește aspectul
discutării și aprobării procesului verbal.
Dacă pe marginea celor consemnate sunt discuții, vă rog, au fost situații în timp,
și trebuie să recunosc că au fost și omisiuni și am completat așa cum ne obligă Legea
administrației, completăm la prima ședință ordinară în procesul verbal.
Sunt puncte de vedere care au fost discutate și care nu se regăsesc în procesul
verbal? ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „... da”.
Cum a spus și colegul meu, nu s-a respectat procedura de vot la proiectul nr.12 și
prin urmare, noi nu vom vota acest proces verbal”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „nu insist
să votați.
Din punctul meu de vedere, nu are nici o relevanță faptul că dvs. nu votați
procesul verbal. Datoria mea este doar, să vă supun atenției cele consemnate în procesul
verbal al ședinței cu pricina.
Faptul că la proiectul nr.12 s-a votat sau nu s-a votat, ceea ce s-a întîmplat în
ședință este o copie fidelă a ceea ce s-a întâmplat în acest proces verbal.
Bine atunci, înțeleg că nu aveți un punct de vedere cu privire la cele consemnate,
doar faptul că veți sau nu veți vota…”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„ ...nu s-a respectat această procedură de vot la
proiectul nr.12...”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „… eu nu
vreau să intru în polemici cu dvs. La ședință …”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„ eu v-am spus punctul meu de vedere ... ”.
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „... am
înțeles. Se consemnează în acest proces verbal”.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din 11.10.2017.
Nu mai sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 13 voturi
„pentru” și 8 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş,
Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,
Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan.
La şedinţă participă:
■ d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;
■ d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar;
■ d-nul Dan Grigoraş – inspector Serviciul Impozite si taxe;
■ d-nul Marius Iulian Manoliu – consilier Compartiment Cabinet Primar;
■ d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
■ d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
■ d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate;
■ d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură;
■ d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
■ d-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ;
■ d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor;
■ d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism ;
■ d-na Carmen Pascaru - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
■ d-nul Florinel Ionaşcu - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
■ d-na Mădălina Răducanu – Inspector Compartiment Turism ;
■ d-nul Adrian Imireanu – Şef Birou Proiecte;
■ d-na Valentina Gătej – Șef Birou Agricultură ;
■ d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
■ d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului;
■ d-na Ana-Maria Apostol - Inspector Serviciul Corp control al Primarului;
■ d-na Daniela Pamfil - Inspector Serviciul Corp control al Primarului;
■ d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
■ d-nul Mihai Ciubotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară
Focşani;
■ d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani ;
■ d-nul Dorian Alecsandrescu – Director SC PARKING FOCŞANI S.A.;
■ d-nul Tatian Agache – Director Poliția Locală Focșani ;
■ d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani;
■ d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
■ d-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani;
■ d-nul Viorel Ciubotaru - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani;
■ d-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia;
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■ d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
■ d-nul Liviu Băiețelu – Contabil șef S.C. “Administrația Piețelor” Focșani;
■ d-nul Ion Ștefan – Deputat PNL.
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi
ai mass-media locale.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: prezintă proiectul ordinii de zi
care cuprinde 44 puncte:
Secţiunea I – proiecte de hotărâri
1.
proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public de proiecte
școlare intitulat „Mie-mi pasă! Las curat în urma mea”, pentru implicarea activă a
cetățenilor în menținerea curățeniei municipiului Focșani;
2.
proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declarați
aleși la data de 16 octombrie 2017, pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul
Focșani și declararea ca legal constituit al acestuia;
3.
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;
4.
proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor anexei la
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu
modificările și completările ulterioare;
5.
proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea
valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al
municipiului Focșani;
6.
proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru edificarea unui magazin
mixt în municipiul Focșani, str. Cotești nr. 45, județul Vrancea, adiacent imobilului –
casă și teren aferent, situat în str. Cotești nr. 43 ce aparține domeniului privat al
municipiului Focșani;
7.
proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor
terenuri situate în Focșani, zona str. Pictor Grigorescu – str. Panduri, care aparțin
domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării unor construcții
provizorii cu destinația de garaje;
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8.
proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 252/2016 privind constituirea comisiei sociale la nivelul Consiliului local al
municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuințelor cu
chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a
prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată;
9.
proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se
repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice
de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a
Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017 privind aprobarea listei de priorități;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în
localitatea Focșani, Cartierul Tineretului Sud, str. Ulmului nr. 7, bl. 7, ap. 2, respectiv în
oraș Odobești, sat Unirea, str. Vintilă Petrescu – Vrancea nr. 3, bl. S4, ap. 7, solicitat de
titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 2
familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și
Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din
venituri proprii, pe 9 luni 2017, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,50 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2017 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani în vederea
desfășurării proiectului educațional „Totul pentru țara mea!” – In Memoriam Adrian
Păunescu;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,65 mii lei Colegiului
Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru organizarea, în luna noiembrie 2017, a
Festivalului Concurs Regional-Interjudețean de Folclor al elevilor de liceu „Vrancea,
plai de dor”;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect
tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale Fântână
arteziană Primărie – Piața Unirii”;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare teren de sport multifuncțional Școala
Gimnazială Alexandru Vlahuță” Strada Aleea 1 Iunie nr. 6;
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17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect
tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „Contorizare energie termică la baza
practică alimentație publică și turism Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu”;
18. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 336/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Reabilitarea instalației de hidranți exteriori și a instalației de
drencere corp clădire Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza””;
19. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiții: „Implementare măsuri de securitate la incendiu la
Grădinița cu program normal nr. 4”;
20. proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a
categoriilor de cheltuieli după încheierea contractului de achiziție publică pentru
realizarea obiectivului de investiții „Amenajare parc tematic pentru tinerii cicliști în
zona de sud a municipiului Focșani”;
21. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul
Focșani, județul Vrancea”;
22. proiect de hotărâre 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 realizarea obiectivului de investiții „Refacere
infrastructură strada Poligonului din municipiul Focșani”, județul Vrancea;
23. proiect de hotărâre 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 realizarea obiectivului de investiții „Refacere
infrastructură străzi: Popa Șapcă, Teiului, George Coșbuc, Dornișoarei, Fundătura
Dornișoarei, Ghinea Dorinel, Gheorghe Magheru din municipiul Focșani”, județul
Vrancea;
24. proiect de hotărâre 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 realizarea obiectivului de investiții
„Modernizare și reabilitare drumuri locale în municipiul Focșani”, județul Vrancea;
25. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a
excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului
precedent;
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26. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului
Focșani pe anul 2017;
27. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în
municipiul Focșani;
28. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al SC Administrația Piețelor Focșani SA pe anul 2017 și estimat pe următorii 2 ani;
29.
proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP
SALUBRITATE S.A. Focșani;
30. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 106/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții
și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și
completările ulterioare;
31. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe
anul 2018 pentru funcțiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de
credite și din cadrul Primăriei municipiului Focșani, din instituțiile subordonate
(Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, Poliția Locală a
municipiului Focșani, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
municipiului Focșani);
32. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 419/2016 privind înființarea Grupului de Lucru (GLL) la nivelul
municipiului Focșani pentru elaborarea și implementarea planului acțiune privind
incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome;
33.
proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din
consiliul consultativ al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani;
34.
proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare final al membrilor
consiliului de administrație la S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.;
35.
proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind numirea unuia sau mai
multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a
administratorilor în Consiliul de Administrație la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.;
36.
proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind numirea a doi membri
provizorii și declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în Consiliul de
Administrație la PARKING FOCȘANI S.A.;
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37. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 13/2017 privind reorganizarea rețelei
școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul
Focșani, pentru anul școlar 2017-2018;
38. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării
publicului nr. 64257 din 07.09.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului
Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 14000 mp și lotizare în vederea
construirii de locuințe și dotări complementare” ce se va realiza în județul Vrancea,
Focșani, extravilan, str. Zăbala, T 23, P 64/1, nr. cad. 58218, pe terenul în suprafață de
14000 mp;
39. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării
publicului nr. 65689 din 13.09.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului
Urbanistic Zonal „Construire centru comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace
publicitare, amenajare acces auto și pietonal” generat de imobilele amplasate în str.
Mărășești nr. 5, nr. cad. 62558 și 62986;
40. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și
îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani, cu modificările și
completările ulterioare;
41. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al
municipiului Focșani revizuit – septembrie 2017;
42. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a
municipiului Focșani;
43.
proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru implementarea
proiectului „Arta în Spațiul Public” al municipiului Focșani privind remodelarea vizuală
prin intervenții de expresie artistică, a unor clădiri din spațiul public al municipiului
Focșani;
44. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a
spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, cu
modificările și completările ulterioare;
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Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări
1.

Raportul Primarului municipiului Focșani 2016;

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „dacă în legătură cu proiectele de
pe ordinea de zi sunt discuții sau de adăugat proiecte !
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri,
stimați invitați, stimați tineri care faceți parte din Consiliul Local al Tinerilor din
municipiul Focșani, stimați reprezentați ai mass-media locale și centrale, daţi-mi voie să
mai dau citire câtorva proiecte de hotărâre care doresc să vină în completarea ordinii de
zi.
Sunt proiecte de hotărâre care au fost elaborate ca urmare a unor solicitări venite
ulterior emiterii dispoziției de convocare a ședinței ordinare de astăzi, și este vorba de:
1.
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect
tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Tăieri de arbori și pomi
fructiferi și înlocuire cu specii ornamentale în municipiul Focșani”;
2.
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect
tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Lucrări de instalație
hidranți incendiu la Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani”;
3.
proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC
Administrația Piețelor Focșani SA;
4.
proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 33,25 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2017, Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007
pentru organizarea competiției internaționale de judo „Memorialul Aurel Câmpeanu”
care se va desfășura în luna noiembrie 2017;
5.
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 149/2015
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
„Refacere infrastructură strada Panduri Cartier Bahne, județul Vrancea”;
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6.
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 6/2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
„Reabilitare și modernizare strada Revoluției, Aleea Sudului, Strada Cpt. Crețu Florin și
strada Aleea Parc” din municipiul Focșani, județul Vrancea”;
7.
proiect de hotărâre 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 „Reabilitare și
modernizare strada Revoluției, Aleea Sudului, Strada Cpt. Crețu Florin și strada Aleea
Parc” din municipiul Focșani, județul Vrancea;
La finalul ședinței Consiliului local, urmare a validării mandatelor consilierilor
locali al tinerilor se va însuși prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Focșani
procesul verbal pentru alegerea primarului, viceprimarului și a secretarului Consiliului
local al tinerilor din municipiul Focșani”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„ voiam să vă aduc la cunoștință că în aprilie
anul acesta d-nul Primar a promovat un proiect de majorare a prețurilor la taxa de
parcare.
Noi, pe 10 octombrie am promovat un proiect de hotărâre prin care diminuam
tarifele, de la 170 lei, la 120 lei, tarife de parcare. Am depus acest proiect. D-nul primar
m-a asigurat că l-a afișat pe site, pentru dezbatere publică și marea surpriză, când am
luat acest proiect, cine credeți că era inițiator, d-nul Primar Misăilă!.
Deci, un proiect pe care noi l-am inițiat.
Am proiectul, dacă vreți îl și vedeți, am inițiat scăderea prețurilor de la 170 lei la
120 lei, pentru focșăneni și d-nul Primar Misăilă spune că este initiator!”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „dvs. d-nule consilier …”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„d-nule Primar, lăsați-mă să termin.
Deci, asta știți cum este … știți proverbul acela, cine fură azi un ou, mâine va fura
un bou.
Mi se pare lipsă de fair-play, eleganță.
Când cineva, din PNL, vine cu un proiect de micșorarea taxelor pentru parcare,
dvs. să vi-l asumați și sunteți inițiatorul acestui proiect. Este urât, foarte urât !”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ați citit proiectul în integralitatea
sa?…”
D-nul consilier Neculai Tănase:„… am citit, m-am uitat aici să văd … inițiator
proiect, Primar Cristi Valentin Misăilă, îl arat la toată lumea și vă arat și proiectul pe
care l-am depus noi, cu număr de înregistrare, din partea PNL …”.
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ …coincide cu ce ați scris dvs. și ce
este în proiect ?... ”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„… d-nule Primar, nu contează … coincide …
de ce vreți să furați munca altora ?
Dvs. în luna aprilie ați majorat prețurile și noi am venit să le scădem și acum vi-l
asumați dvs. ca și proiect ?
Este foarte bine dacă sunteți de acord, dar nu mai furați munca altora, nu degeaba
se plâng și mulți colegi din PSD că le luați proiectele !
Haideți să fim corecți și vă trebuie un pic de fair-play. Deci, nu vă lăudați cu
proiectele altora, vă rog eu frumos”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Președinte de ședință, am o
rugăminte la dvs., faceți puțină ordine în Consiliul local, nu există ordine.
Ce legătură avea această discuție cu proiectele care erau supuse dezbaterii ordinii
de zi de astăzi! …”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„… am spus vreo minciună d-nule Primar ?”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „…nu ați spus nici o minciună …”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„… dar avea legătură, că trebuia să fie pe
ordinea de zi… ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… dar nici un adevăr. Ați spus o
dezinformare, cum faceți de fiecare dată că dezinformați publicul.
Dacă citiți cu atenție, și invit pe toți cei prezenți și nu numai cei prezenți, ci și pe
toți cei interesați, să citească proiectul de hotărâre care a fost supus dezbaterii publice în
integralitatea sa și există doar un singur articol care cuprinde propunerea domnilor
consilieri PNL și nu am vrut să-mi pun semnătura lângă dumnealor, mi-am asumat-o și
am considerat că este un răspuns la o solicitare.
Dvs. nu ați venit cu un proiect de hotărâre. Dvs. ați venit cu o adresă prin care ați
propus … nu există proiectul … în orice caz, o să facem în cazul acesta două proiecte …
și mi se pare corect …”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„… trebuie făcut corect d-nule Primar … ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… dar trebuie modificat Regulamentul
o singură dată și făcută o singură dezbatere publică …”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„… nu trebuie să vă asumați ceea ce nu este a
dvs.
Dvs. în aprilie ați mărit prețurile, noi vrem să le scădem acum …”.
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „…faceți politică în continuare. Haideți
să facem administrație, să trecem la votarea proiectelor care sunt astăzi pe ordinea de zi,
dacă vreți, dacă nu, continuăm discuția …”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„… rugăminteamea este să faceți două proiecte.
Care este al nostru, să fie al nostru. Nu vi-l asumați pentru că nu este al dvs. Dvs. ați
mărit prețurile, noi vrem să le scădem… ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… v-am luat jucăriile de la grădiniță,
asta este”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „haideți să redevenim serioși și
să trecem la votarea ordinii de zi cu cele 7 proiecte pe care le-a mai suplimentat d-nul
Primar”.
Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”.
Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului consultării și informării publicului nr. 64257 din 07.09.2017 privind
documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în
intravilan a suprafeței de 14000 mp și lotizare în vederea construirii de locuințe și
dotări complementare” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str.
Zăbala, T 23, P 64/1, nr. cad. 58218, pe terenul în suprafață de 14000 mp;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 453.
D-na consilier Alina Drumea, iese din sala de ședințe.
Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului consultării și informării publicului nr. 65689 din 13.09.2017 privind
documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru
comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces
auto și pietonal” generat de imobilele amplasate în str. Mărășești nr. 5, nr. cad.
62558 și 62986;
D-na consilier Lauriana Ailincuței: ”vă rog să luați act că eu nu particip la vot”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 454.
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Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru
aprobarea Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor
domestice și de companie în municipiul Focșani, cu modificările și completările
ulterioare;
D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... la lit.a, alin.,5, spune așa: la propunerea
Președintelui Asociației de proprietari/locatari, animalele de companie se vor înregistra
la plata utilităților cheltuieli indirecte ș.a.m.d.
La mine amendamentul este următorul: la propunerea Președintelui asociației de
proprietari/locatari cu aprobarea a 50% plus 1 din locatarii unei scări de bloc ș.a.m.d.
Adică, să nu uităm ... să aibă și ei acceptul”.
D-na consilier Alina Drumea, revine în sala de ședințe.
Se supune la vot amendamentul d-nului consilier Neculai Tănase și se adoptă cu
21 voturi „pentru”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Neculai Tănase și se adoptă cu 21 voturi
„pentru” , devenind hotărârea nr. 455.
Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Focșani revizuit –
septembrie 2017;
D-nul consilier Costel Bîrsan: „ mi-ați dat cuvântul se bucură și d-nul Nițu.
Eu am citit cu mare atenție acest proiect, chiar cu mare atenție.
D-nule Secretar, dacă-mi permiteți, putem să arătăm publicului cât de mare este
acest proiect!
Vă rog frumos, ridicați-l un pic. Are 370 sau 400 de pagini, celălalt are 420
pagini.
Și la acest proiect 41 și la 42, eu vreau să atrag atenția că noi nu suntem aici la
Național Geografic, este foarte frumos proiectul, chiar instructiv, dar nu are de-a face cu
un proiect de hotărâre, chiar m-am întrebat unde este hotărârea la acel proiect că nu se
găsește.
O altă chestiune pe care vreau să vă spun, are mai multe secțiuni.
La transport marfă, cred că cineva a dat copy-paste la acest proiect și nu s-a uitat
sau nu a citit cum trebuie. Face referire la Hotărârea nr.94/251 din data de 30
septemberie, cu transportul de marfă de 3,5 to., a fost de mult acela, hotărârea este alta,
este 396/2016.
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În această hotărâre nr.396, d-nul Primar spune, în cazuri excepționale care vor fi
definite prin dispoziția Primarului municipiului Focșani, aceste autovehicule vor circula
contra unei taxe.
Dorec și eu să știu, din această dispoziție, ce autovehicule au voie să circule pe
tronsoane care interzice circulația la peste 3,5 to., aș dori și eu această dispoziție.
După aceea, tot la transport marfă printre punctele pozitive, aspectele pozitive și
apar și aspecte negative.
Un aspect negativ ar fi lipsa centurii ocolitoare care să prea fluxurile de
autovehicule de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 to.
Oameni buni, centura asta este de când hăul, nu are centură Focșani-ul? ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... nu are ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nu are, dacă ziceți dvs. d-nule Primar ...”.
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... nu are, este o rută ocolitoare...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... iată, nu are ...”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă 13 voturi
„pentru” și 8 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilieri: Laura Mihaela Ciocoeaş,
Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi,
Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 456.
Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Focșani;
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ați spus că ați băgat ambele
discuții, de aceea v-am lăsat mai mult timp”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Președinte...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... spuneți d-nule consilier ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „noi am votat proiectul nr.41, acum supunem la
vot proiectul nr.42...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... corect ...”.
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „... și ne-ați întrebat dacă avem de spus ceva, și
eu am de spus ceva ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... da”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „acest proiect se numește prescurtat SIDU.
La secțiunea infrastructură străzi investiții, nu sunt trecute perioadele de începere
și terminare a lucrărilor.
La compartiment dezinsecție, deratizare, ați văzut dvs. că s-au făcut deratizări
vreodată în Focșani contra țânțarilor, ne-au pădidit țânțarii și din Africa, țânțarii Tigru...
O altă problemă, la secțiunea CUP, într-o ședință trecută eu am susținut aici că la
ploi abundente aceste ape pluviale se deversează direct în râul Putna.
Și dvs. d-nule Primar și încă cineva ați susținut sus și tare că nu există așa ceva și
nu este posibil.
Vă citesc din proiectul dvs. d-nule Primar.
Stația de epurare municipală a fost reabilitată și modernizată pentru flux de 2200
litri/secundă. Influentul excedentar de ape pluviale rezultat în cazul precipitațiilor
abundente, se stochează în bazinul de ape pluviale de unde, dacă este bazinul complet
plin cantitatea excedentară este deversată direct pe canalul gravitațional și direct în râul
Putna, scrie aici d-nule Primar ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... a fost epurată ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: ”d-nule Matișan, vă mai spun odată ce scrie aici.
Deci, influentul excedentar de ape pluviale rezultat în cazul precipitațiilor
abundente se stochează în bazinul de ape pluviale de unde, dacă bazinul este plin, se
deversează printr-un canal peste dig ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... pot trece prin stația de epurare ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... păi asta v-am spus și eu data trecută d-nule
Primar ....”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... se epurează și pe urmă ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nu, se epurează d-nule Primar, aici așa este
scris, înseamnă că ați greșit proiectul, vă rog să-l refaceți.
Ca atare, nu voi mai vota, mulțumesc”.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „d-nule consilier, timpul a
expirat de mult, de acum o să vă pun cronometru”.
D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am și eu un amendament la acest proiect.
În cuprinsul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, punctul nr.16.1 contextul
instituțional al procesului de implementare, monitorizare și evaluare de la paginile 404,
405 se înlocuiește cu textul alăturat, motivat de faptul că la data întocmirii strategiei, la
nivelul municipiului Focșani nu era înființată autoritatea urbană.
La pagina 225 Capitolul spații de joacă pentru copii se modifică astfel: în prezent,
există un număr de 9 locuri de joacă amplasate în cartierele municipiul Focșani.
La ora actuală spațiile de joacă au echipamente în stare bună și foarte bună fiind
modernizate și reabilitate în perioada 2011 – 2016, după cum urmează:5 locuri de joacă
în anul 2011, un loc de joacă în anul 2014, un loc de joacă în anul 2015 și 2 locuri de
joacă în anul 2016 ”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuț Mersoiu, fiind adoptat cu 13
voturi „pentru” şi 8 voturi „abţineri” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, AnaMaria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, ClaudiuAlin Dobre, Dan Buzoi şi Neculai Tănase, Costel Bîrsan.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Mersoiu, fiind adoptat cu 13 voturi
„pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria
Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin
Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase și Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 457.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „constat cu stupoare că deși toată
tevatura care se face în Consiliul local, se face ... că nu se face nimic în Focșani, că nu se
face nimic pentru dezvoltare, că nu se face nimic pentru modernizare, acum consilierii
locali ai PNL și d-nul Bîrsan UNPR sau ce o mai fi, că nu mai știe nici dumnealui pe
unde este ... ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... șef la PNL ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... șef, lider de grup PNL nu este de
acord cu nici un fel de strategie, cu nici un fel de plan de modernizare.
În afară de faptul că ați găsit două virgule acolo, aveți un alt obiectiv care trebuia
introdus în acest plan de mobilitate urbană sau în această strategie integrată de
dezvoltare urbană a municipiului?
Sunt două documente esențiale și de bază fără de care nu putem să atragem
fonduri europene și vă aduc la cunoștință faptul că avem douăzeci și nouă milioane de
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Euro alocați pentru municipiul Focșani prin Programul Operațional Regional 20142020.
Aceste două documente, repet, extrem de importante vor fi transmise Agenției de
Dezvoltare Regională săptămâna viitoare pentru a fi verificate și aprobate de către
această agenție.
Nu cred că mai există alte comentarii decât faptul că se vrea cu tot dinadinsul ca
Focșani-ul să nu evolueze și spre dezamăgirea d-nilor consilieri PNL vă aduc la
cunoștință faptul că noi ne vom duce până la capăt toate proiectele”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, d-nul Primar ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „.,.. nu contează ce a făcut d-nul
Primar ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nu contează ce comentarii a făcut, dânsul are
dreptul să vorbească cât dorește ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... d-nul Primar a explicat ceva
...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... da, dar a explicat greșit ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... o să discutăm la diverse toate
aceste probleme”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... d-nule Președinte, pot să strig și fără
microfon.
D-nul Primar duce în eroare opinia publică ... nu facem aici poliție politică ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... nu facem nici un fel de
poliție politică.
V-a expirat timpul, v-am lăsat peste timp, este suficient”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: ” ... d-nule Președinte, eu vă atrag atenția că, ce
faceți dvs. este un abuz, lăsați-mă să vorbesc ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... mulțumesc ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nu punându-ne pumnul în gură credeți că
rezolvați dvs. problemele. Și nu oricine vrea să vorbească ce dorește, aici recte este
d-nul Primar și dânsul să spună verzi și uscate și noi să-l credem, da!
Haideți că trebuie combătut ! Uitați ce spune ...” .
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... d-nule consilier, suntem la
proiectul nr.43 ... dacă nu, vă chem la ordine, vă rog frumos, avem alt proiect acum ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, o hotărâre a Consiliului local
este hotărâre nu foileton. Hotărârea pe care o aveți dvs. și l-am rugat pe d-nul Secretar să
o ridice, este un foileton. Unde este hotărârea? Eu vă citesc din legea pe care o invocați
dvs.
Hotărârile adoptate de către Consiliul local sunt acte administrative adoptate în
liniile competențelor legale pe care se crează, se modifică sau se sting raporturi de drept
administrativ.
Păi, nouă ne spune acolo cum iau foc pădurile, cum au loc incendii!
Asta este o hotărâre competentă !... ” .
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ ... nu domnule, vă lămurește
...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nu ne lămurește domnule.
O hotărâre trebuie să fie concisă, la obiect și pe înțelesul tuturor”.
Drept perntru care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai Nedelcu

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
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ÎNTOCMIT,
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