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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES VERBAL 

Al ședinței extraordinare de Consiliu Local din data de 08.05.2018 

 

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

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

Focșani.  

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, deschide ședința 

extraordinară din data de 08.05.2018, ședință convocată prin dispoziția d-nului Primar nr. 

461/04.05.2018, constatând că în sală absentează d-nul consilier Bîrsan Costel, prezenți 

fiind 20 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. 

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani precizează că 

ordinea de zi cuprinde 16 proiecte de hotărâre la care se adaugă un proiect transmis astăzi, 

în jurul orei 12, pe e-mail. 

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „fac mențiunea, 

înainte de deschiderea ședinței, că legea nu cere o cazuistică sau o temă anume pentru 

aceste proiecte de hotărâri iar pentru convocarea unei ședințe extraordinare e nevoie de a 

fi îndeplinite două condiții aș spune, pe de o parte...această ședință extraordinară o poate 

convoca primarul localității sau o treime din consilierii locali,  condiția corelativă este ca 

această ședință să fie convocată cu cel puțin trei zile înainte.” 

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 Serviciul Resurse umane, managementul calităţii; 

 d-na Simona Poieană – Şef Serviciul buget, contabilitate; 

 d-na Rodica Constantinescu – Inspector serviciul administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef Serviciul juridic contencios; 
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 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

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

investițiilor; 

 d-na Andreea Cherciu – Șef Serviciul Autorizări Construcții; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

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

 d-nul Meluș Nazâru – Șef Serviciul Taxe și Impozite  

 d-na Cristina Costin – Șef Serviciul Investiții  

 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică  

 d-nul Statache Nicușor – Director Parking Focșani SA  

 d-na. Daniela Pamfil – Inspector Serviciul Corp de control al Primarului 

 d-na. Felicia Panaite – Director  Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani. 

La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și reprezentanți 

ai mass media locale.  

D-nul Eduard Marian Corhană îi dă cuvântul d-lui Președinte de ședință d-nul 

consilier Nedelcu Mihai pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței din data de 08.05.2018.  

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule Secretar. 

Buna ziua. Buna ziua domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, 

stimați invitați ai mass media locale și centrale. Declar deschisă ședința din 08.05.2018.  

Ordinea de zi cuprinde 16 proiecte de hotărâre:  

 

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

Focșani nr. 397/2017  privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 402/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

3. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ de către Consiliul local 

al municipiului Focșani în calitate de autoritate deliberativă a administrației publice 

locale, pentru acordarea titlului de „Colegiul Național Pedagogic” Liceului Pedagogic 

„Spiru Haret” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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 realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare 

drumuri locale în municipiul Focșani”, județul Vrancea, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicila faza 

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

„Refacere infrastructură strada Slt. Dumitru Tănăsescu și str. Tinereții”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii 

contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor 

naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin 

Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii 

contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor 

naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru strada Panduri (zona de case) și 

Aleea Căminului situate în Cartier Bahne; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr.  192/2018 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;       

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Parohiei 

„Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Focșani, pe perioada 09.05.2018-06.04.2022, a terenului 

în suprafață de 184,00 mp. situat în Focșani, Tarla 102, parcela 5463 Cc, județul Vrancea, 

adiacent Punctului termic nr. 19; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  
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12. 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-Maria, Buzoi Dan  

13. 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 (tronson 

II) în imobilul situat în str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 50 (tronson II) 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  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 25088 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere” -

generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Calea Munteniei nr. 57, nr. cad. 61662 și 

61660; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind reglementarea 

acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate 

bugetului local al municipiului Focșani de către persoane juridice și persoane fizice 

autorizate; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi, vă rog domnule Primar.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc 

domnule președinte. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, 

reprezentați ai mass media locală și centrală. Am în completarea ordinii de zi, un proiect. 

Este vorba de proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr. 

346/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul pentru 

obiectivul creșterii eficienței energetice pentru imobilul corp școală inclusiv lucrări 

conexe pentru Școala Gimnazială Ion Bazgan Focșani. Mulțumesc.” 
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 Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Dacă mai sunt și 

alte proiecte, dacă sunt alte discuții pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu. Supunem 

la vot ordinea de zi incluzând și acest proiect. Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a 

fost aprobată. 

 

Să trecem la primul proiect „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 397/2017 privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani. Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?” 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”Vă mulțumesc domnule Președinte și, pentru că 

sunt în cauză, aș vrea să vă adresez câteva cuvinte, dumneavoastră,  colegilor mei. Până 

acum, din păcate ați controlat-o pe acasă pe colega mea Ana Maria Dimitriu pentru a o 

intimida să nu mai fie critică la adresa dumneavoastră. La mine acasă e complicat să veniți 

cu corpul de control și Poliția Locală așa că, ce v-ați spus, haideți să-l mătrășim din 

consiliul de administrație și să-i inchidem gura. Datorită faptului că am caracter nu am 

luat în discuție ce fac colegii noștrii în consiliile de administrație din majoritatea PSD- 

ALDE- Independent. Nu este problema mea. Nu am nimic împotrivă să mă înlocuiți. Dacă 

există altcineva mai bun mergeți până la capăt. Dar sper să nu fie o răzbunare meschină a 

domnului Primar pentru că nu îl lăsăm să-și facă aranjamentele după bunul plac. Nu am 

de ce să mă dezvinovățesc. Multe ședințe s-au ținut formal pe hârtie și nu vreau să încurc 

pe nimeni. Prima oară Primarul a dat-o afară din casă pe colega mea Laura Dimitriu. Eu 

sunt o rocă mai tare. Nu are rost să mai continuăm cu aceste discuții, dacă dumneavoastră 

credeți că Liceul Sportiv funcționează mai bine, dumneavoastră știți cum votați, colegii 

mei la fel. Domnule Primar, aveți dreptul să luați cuvântul. Vă rog frumos, comentați. Eu 

vă las să comentați în continuare. Mulțumesc frumos.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule 

consilier.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Domnule 

consilier, eu înțeleg că dumneavoastră sunteți frustrat dar, totodată trebuie să vă aduc la 

cunoștință că nu eu v-am nominalizat în consiliul de administrație ci consiliul local a 

dispus nominalizarea dumneavoastră în consiliul de administrație la cele două unități de 

învățământ, pe de o parte. Pe de altă parte, nu eu am fost cel care a luat această inițiativă. 

Vă reamintesc că aveți un coleg, domnul consilier Gongu Emanuel, care dumnealui a făcut 

solicitarea către Consiliul local, către aparatul de specialitate al Primarului prin care a 

solicitat să se verifice prezența tuturor consilierilor locali la ședințele consiliilor de 

administrație în care sunteți nominalizați.  
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Noi nu am făcut altceva decât am dat curs solicitării dumnealui și conform legii am 

făcut o simplă recomandare. Hotărârea de excludere nu îmi aparține. Aparține consiliilor 

de administrație din care dumneavoastră faceți parte. Dar, dacă dumneavoastră vreți să 

înfierați o idee că eu aș avea ceva personal cu dumneavoastră, vă înșelați. Eu nu am nimic 

personal cu nimeni. Important este ca fiecare să își facă treaba așa cum este normal și 

firesc. Dacă aveți niște atribuții și ați fost trimiși în acest mic parlament al Municipiului 

Focșani de către cetățenii Municipiului Focșani, ar trebui să vă respectați măcar 

angajamentele față de dumnealor. Iar faptul că nu ați fost prezent la consiliile de 

administrație nu este problema mea și nu este vina mea. Vă muțumesc. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc domnule Primar. 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: Domnule consilier Gongu consider că 

dacă sunteți independent ar trebui să fiți și imparțial. Trebuia pe ordinea de zi să fie mai 

multe proiecte de hotărâre privind excluderea mai multor consilieri locali care nu își 

îndeplinesc atribuțiile în consiliile de administrație. Și pot da  exemple. Eu merg în fiecare 

consiliu de administrație și domnul Nedelcu nu a fost prezent decât o singură dată. La fel 

și domnul Grigoraș care aparține mai multor consilii de administrație și nu l-am văzut 

decât o singură dată. Mulțumesc frumos. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: Mulțumesc domnișoară. Nu cred 

că ați citit și care au fost motivațiile. Uneori am fost la niște cursuri, la niște congrese 

internaționale. Nu aveți cum să știți dumneavoastră despre treburile astea. Eu mai și învăț, 

mă mai și documentez. Iarăși nu aveți cum dumneavoastră să apreciați, așa că eu dacă 

lipsesc, lipsesc motivat. Îmi pare rău.” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Îmi permit să vă contrazic.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Chiar nu mă deranjează” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „În primul rând nu știți 

dumneavoastră capacitea fiecărui om de a învăța. Foarte bine și apreciez ceea ce faceți și 

vă urez succes în tot ceea ce faceți.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc”! 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Ideea este că nu aveți motiv.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Eu mi-am motivat absențele.”  

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: „Nu aveți și o să-i cer domnului 

director și o să vedeți că nu sunt motivate absențele dumneavoastră.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Duceți-vă și le cereți.” 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Vă mulțumesc domnule președinte de ședință. 

Buna ziua tuturor. Nu este adevărat domnule consilier Neculai Tănase că domnul Primar 

a inițiat acest lucru. Eu sunt acela. E semnătura mea. Domnul Primar nici nu cred că știa 

și vă spun și motivul pentru care am făcut acest gest. Nici în mandatul trecut pe care l-ați 

avut nu vă duceați la ședințe.  
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La acea fabuloasă ședință extraordinară convocată de dumneavoastră, de care eu nu 

am știut, ați folosit numele meu că sunt iresponsabil și nu mă prezint la ședințe.  Știam că 

dumneavoastră nu vă duceți la ședințe și am vrut să demonstrez tuturor că dumneavoastră 

sunteți cel care nu se duce la ședințe. Adică hoțul strigă hoții, știți cum este.  

Aș vrea să mai precizez ceva, domnule Neculai Tănase, dumneavostră reprezentați 

un partid de tradiție.  

Domnule, brătienii nu erau așa. Sunteți primul consilier municipal exclus, nu dintr-

un consiliu de administrație, din două. Dețineți un record umilitor. Nu știu, dumneavoastră 

credeți că un consilier local nu are ce face într-un consiliu de administrație? Duceți-vă la 

instituțiile respective și vedeți că este semnătura mea unde s-au făcut proiecte pentru 

curțile interioare, pentru tot ce se vor aloca bani. De asta suntem aici, de asta am fost votați 

și au avut cetățenii încredere în noi. Nu să ne războim între noi, să ne punem la zid cu 

diferite mizerii. Asta e, consilierul local trebuie să-și facă datoria față de cetățeni și față 

de elevi. Că și aceia sunt cetățeni ai orașului Focșani. Deci este o minciună. De la mine a 

plecat.  

Ca să-i răspund și doamnei Drumea, eu am situația exactă, semnată și ștampilată de 

conducătorul fiecărei unități din Municipiu. Am recunoscut că eu am lipsit la 8 ședințe, 7 

erau motivate. Mai sunt și alții cu probleme dar să știți că mereu am sunat pe colegii mei 

și din partidul dumneavoastră și le-am spus ce se întâmplă la ședințe. Domnul Neculai 

Tănase a fost la 3 sau 2 ședințe din 63. Eu am avut 93 de convocări. Dețin recordul, 93 de 

convocări. Am lipsit la 8, parcă. Vă mulțumesc.  

Deci, 93 de convocări până în martie. Nu încercați să mă luați la mișto că nu vă 

merge cu mine, domnule Tănase, știu că nu sunteți foarte trist că plecați din acele consilii 

pentru că nu sunt plătite. Cetățenii trebuie să știe că nu sunt plătite, acolo ne ducem 

voluntar pentru cetățeni – copii au nevoie de noi acolo. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc domnule Președinte 

de ședință. Vroiam să spun că, dacă în cazul meu, domnule Primar, considerați că mă 

agățați cu ceva, vă înșelați. Asemenea și colegului meu nu aveți cu ce să îl agățați, ca să 

vorbesc și să fiu pe placul dumneavoastră, că asemenea limbaj văd că îl folosiți în ședințele 

de consiliu. Același lucru pot să-l spun, ținând cont de faptul că săptămâna trecută, pe 2 

mai, domnule Primar, făceați vizite pe stradă, culmea, unde locuiesc eu și din câte am aflat 

nu ați venit la nimeni în vizită acolo și mă îndoiesc că la 10 noaptea ați venit să vedeți că 

iarba este până la genunchi, că șobolanii mișună și că pubele sunt nespălate. Dacă 

dumneavoastră nu aveți treabă acasă sau dacă dumneavoastră nu aveți treabă de a face alte 

lucruri...” 
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Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Domnișoară, îmi pare rău cu mine 

nu mai aveți discuții de genul acesta. Dacă discutăm pe proiect bine, dacă nu, nu. Vă rog 

frumos.  

Vă rog domnule Primar. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Fiecare consilier are dreptul să 

vorbească. Dumneavoastră îmi cenzurați de fiecare dată...” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Nu vă cenzurez.” 

Domnule Primar dacă doriți dumneavoastră să mai spuneți ceva, dacă nu trecem la 

următorul proiect. Vă mulțumesc. 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „E vorba de un 

drept la replică și chiar vă mulțumesc domnișoară că sunteți atât de perspicace și foarte 

bine informată și mă bucur.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Culmea, nici măcar nu respectați 

codul rutier. Trebuia să dați prioritate ieșind de pe strada secundară, de exemplu, dacă tot 

vă dați apărătorul legii.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Știu când ați intrat 

în parcare dar, având în vedere faptul că erau mașini parcate, eu dacă vă acordam prioritate 

ar fi trebuit să stăm să ne uităm unul la altul ca, caprele pe pod, ca să folosesc așa o 

exprimare gentilă pentru dumneavoastră.” 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar o urmăriți cumva?” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu am urmărit-o.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Sunteți gelos cumva?” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Eu v-am spus-o și 

iată că se confirmă. V-am spus-o de nenumărate ori și pot confirma mulți din cei prezenți 

în sală că mă plimb noaptea pe străzi.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Da. De acord. Eu mă întreb ce vedeți 

dumneavoastră noaptea: gropile nu le zăriți, iarba netăiată nu o zăriți, șobolanii care 

mișună nu-i zăriți.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Oare? Noaptea 

circulă șobolanii domnișoară.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Am o rugăminte la dmneavoastră. 

Vă rog frumos să nu mai întrerupeți și nu mai intrați peste celălalt interlocutor.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: Data viitoare dacă veniți pe stradă în 

vizită spuneți-mi că dacă vreți să vă primesc și la un ceai sau la o cafea, cu drag.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Nu mulțumesc. Nu 

am nevoie de ceaiul și de cafeaua dumneavoastră. Problema se pune altfel că, dacă 

dumneavoastră considerați că eu în calitate de Primar al Municipiului Focșani, am vreo 

restricție de a mă plimba pe străzi și să verific... domnișoară eu nu v-am întrerupt” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ba da. Și dumneavoastră mă 

întrerupeți permanent.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: ”Vă rog nu mă 

întrerupeți.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Iar dumneavoastră nu ați venit 

întâmplător.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Am venit să verific 

să văd ceea ce face Direcția de dezvoltare și celelalte servicii, inclusiv să verific dacă 

funcționează iluminatul public.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Văd că aveți o problemă cu iarba. 

Iarba asta crește se taie și chiar se muncește domnișoară dacă nu știați asta.” 

D-nul consilier Radu Nițu. „Domnule Președinte v-aș ruga să respectăm legea în 

consiliul local, Legea 215 privind funcționarea și organizarea consiliului local.  Vorbim 

fiecare ce ne doare și ce probleme avem așa, ca alt subiect. Haideți să vorbim la subiect. 

Noi trebuie să facem o propunere acum. Domnul consilier a spus foarte clar, a renunțat. 

Domnul Gongu a propus această consultare a tuturor consiliilor de administrație. Este 

normal ca noi, în calitate de consilieri, să fim prezenți în aceste consilii de administrație. 

Este adevărat că, așa cum s-a spus aici, nu sunt plătite. Nu asta e problema. Problema este 

că trebuie să ne aducem aportul.  

De asemenea, este încă o chestiune adevărată, că sunt școli și licee unde se fac cel 

puțin de două ori pe lună, o dată obligatoriu, dar cel puțin două, chiar și de trei ori, unde 

este necesară prezența să avem cvorum.  

Noi îl propunem pe domnul Gongu pentru că dânsul a solicitat să facă acestă 

verificare și îl propunem pentru consiliul de administrație la Liceul Sportiv.” 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Vă mulțumesc. Accept cu drag.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Dacă mai sunt și alte propuneri.” 

D-nul consilier Radu Nițu: „Să mergem și cu a doua propunere după care să 

alegem și comisia de numărare.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Din câte ați observat, nu-l contrazic 

pe domnul consilier că e inițiativa dumnealui și, mă rog, dacă dumnealui a considerat că 

trebuie să facă tot așa un control amănunțit, asta își dorește, asta face.  

Să înțeleg că și în cazul dumneavoastră domnule consilier nu ați muncit atât de mult 

încât proiectele sunt inițiate de Primarul Focșaniului exact ca și în cazul locului de joacă 

de pe strada Peneș Curcanul, proiect inițiat de colegul nostru Alin Dobre și preluat de 

domnul Primar că dumnealui muncește. Mulțumesc.” 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Eu am făcut cererea pentru a verifica prezența 

consilierilor municipali în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ.  Este 
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datoria Primarului să inițieze proiecte de hotărâri prin care cel exclus trebuie să fie 

înlocuit, la cererea directorilor instituțiilor care au rămas fără reprezentant.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule 

consilier, încă o dată se demonstrează că domnișoara nici nu citește măcar documentele 

care sunt puse la mapă.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Primar s-a văzut că de 

foarte multe ori că dumneavoastră nu citiți mapa și ne contraziceți. Și mai mult decât atât 

să vă fie rușine.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Nu vă supărați, am o rugăminte la 

dumneavoastră. Putem să discutăm lucrurile astea la diverse sau la altele? Pentru că toată 

lumea vorbește pe subiect numai dumneavoastră aberați. Partea stângă aberați toți. Din 

cauza asta, mă scuzați nu este cu direcție la dumneavoastră sau la câțiva de acolo care într-

adevăr înțeleg și își văd de treabă. Am o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog să nu mă 

mai întrerupeți. Fiecare consilier are dreptul la două minute pe fiecare subiect. Nu 

intervenim din nou. Vă mulțumesc. Propunem comisia.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier 

iarăși trebuie să dau o replică. Nu se poate. Deci este o solicitare din partea conducerii 

Liceului cu Program Sportiv în care ni se solicită ca să desemnăm un alt consilier care să 

facă parte din consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv deoarece în ședința 

consiliului de administrație din data de 16 aprilie s-a hotărât încetarea calității de membru 

al domnului consilier local Neculai Tănase. Nu este nici un proiect de hotărâre înaintat 

sau nicio solicitare venită din partea domnului consilier local Gongu Emanuel. Iar dacă 

noi am primit această solicitare ar trebui să-l fi pus pe domnul Gongu să fie inițiator? Vreți 

să fiți inițiator? Vă dau voie.  

D-nul consilier Emanuel Gongu: „Asta am explicat și eu. Dacă vrea doamna 

consilier nicio problemă.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Dar încă o dată 

domnișoara nu cunoaște procedura administrativă și procedura legală prin care se inițiază 

niște proiecte de hotărâre. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Primar vă rog frumos, nu 

știu cine vă mai crede pe dumneavoastră în ceea ce susțineți.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „V-am rugat încă odată să nu 

vorbiți peste mine. Deci, dacă vă dau voie, vă dau voie, dacă nu, nu. V-am spus o singură 

intervenție pe fiecare proiect. Domnul Radu Nițu vă rog frumos să propuneți comisia.” 

D-nul consilier Radu Nițu: „Domnule Președinte, propun pentru comisia de 

numărare a voturilor pe domnul consilier  Ungureanu Daniel, domnul consilier Dobre 

Claudiu Alin și domnul consilier Nistoroiu Alexandru.” 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Alte propuneri?  
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Se supune la vot comisia și cu unanimitate de voturi comisia a fost aprobată. 

 

Proiectul nr. 2 - proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 402/2017 privind numirea reprezentanților 

Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul 

Sportiv Școlar Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții.” 

D-nul consilier Radu Nițu: „Facem propuneri, grupul nostru propune pe 

domnul...” 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Stați așa un pic. Aici sunt eu în cauză și aș putea 

să vorbesc eu..” 

D-nul consilier Radu Niţu: „nu, adresați-vă d-nului Președinte”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „da, dar ați luat-o prea repede”. 

D-nul consilier Radu Niţu: ”dar am ridicat mâna domnule”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”îmi dați voie să vorbesc și eu?”. 

D-nul consilier Radu Niţu: ”poftiți, vorbiți”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”eu voiam să spun că, este foarte bine, mergeți 

înainte dar, nu este d-nul Gongu cel care este în măsură să facă astfel de judecăți. 

D-nul Gongu, cred că ar trebuie să-și ia biblioraftul cu prezența să se ducă la Marian 

Oprișan și să-i recite la gaura cheii și eventual să bea și un șpriț înainte”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „vi s-a explicat foarte clar …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „haideți domnule …”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „sunteți de o calitate jenantă domnule  

consilier”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ”nu dvs. recitați acasă la Marian Oprișan!”. 

D-nul consilier Radu Niţu: ”d-nule consilier, păi v-am dat voie și vorbiți prostii 

aici!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”d-nule Nițu, cine sunteți să-mi dați voie?”. 

D-nul consilier Radu Niţu: ”sunt consilierul consiliului local”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”foarte frumos, vă felicit. Domnule așteptați la 

rând ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”d-nule Tănase, stați relaxat, gata”. 

D-nul consilier Radu Niţu: ”noi îl propunem pe d-nul consilier Emanul Gongu, 

grupul nostru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”bun, altă propunere”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: ”vă mulțumesc foarte mult, accept cu drag”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”bun, altă propunere! Grupul PNL! 

Aveți vreo propunere. Tot d-nul Gongu, bun. 

În unanimitate d-nul Gongu va fi trecut din nou pe buletinul de vot. Rog aparatul 

tehnic să noteze. Mergem mai departe”. 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind acordarea 

avizului consultativ de către Consiliul local al municipiului Focșani în calitate de 

autoritate deliberativă a administrației publice locale, pentru acordarea titlului de 

„Colegiul Național Pedagogic” Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „rămâne aceeași comisie, sau 

votăm altă comisie? ”. 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu aceeași comisie. 

 

D-na consilier Lauriana Ailincuței: ”d-nule Președinte, vă rog să luați act de 

faptul că eu nu particip la vot, deși susțin cu toată tăria demersul conducerii Liceului 

Pedagogic”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”vă rog d-nule Secretar să 

consemnați”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi 

„pentru” și o neparticipare la vot din partea d-nei consilier Lauriana Ailincuței, devenind 

hotărârea nr. 193. 
 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru modificarea 

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, cu modificările și completările ulterioare; 
D-nul consilier Neculai Tănase:”acest proiect a mai fost băgat de vreo câteva ori. 

Este un proiect care pe noi ne bucură dar, aș vrea să știu și eu când vor fi gata aceste străzi, 

d-nule Primar, și vă adresez dvs. întrebarea? 

Știu că sunt alocate 24 de luni dar, 24 de luni din momentul în care începe lucrarea. 

Dacă lucrarea începe peste doi ani, va fi peste trei ani gata. Dar dacă începe luna viitoare, 

va fi altă dată. 

Asta vrem să știm, termenul în care veți da gata aceste lucrări. Mulțumesc”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, din respect pentru 

focșăneni vă răspund acestei întrebări”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”normal”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „e bine să fie foarte informați. 

Vă aduc la cunoștință că ieri a fost ridicat în sistemul electronic de achiziții publice, 

caietul de sarcini cu privire la contractarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a 

drumurilor locale, a celor 28 de străzi. Practic, așteptăm procedura legală care trebuie 

parcursă, 90 de zile din momentul în care vom primi avizul favorabil din partea Agenției 

Naționale de Achiziții Publice. 

Agenția Națională de achiziții Publice în mod normal, conform legii, ar trebui să ne 

dea avizul în termen de maximum 10 zile. Deci luați în calcul că, posibilitatea de a începe 
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lucrările, dacă nu avem contestații, și dacă nu avem alte obiecțiuni din partea Agenției 

Naționale de Achiziții Publice, ar fi undeva peste 100 zile, începând de ieri ... dacă, repet, 

dacă în procedura de achiziții nu intervin contestații, nu  avem alte observații din partea 

Agenției Naționale de Achiziții Publice publice  și totul decurge conform termenelor 

legale, respectiv 10 zile – termenul pentru validarea documentației de către Agenția 

Națională de Achiziții Publice, 90 de zile procedura de licitație, în termen de 100 de zile 

avem posibilitatea de a semna contractul de reabilitare și modernizare a drumurilor locale 

și de a da ordin de începere a acestor lucrări”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 194.  

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

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 

realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri locale în 

municipiul Focșani”, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ”mai am o completare la cele două 

proiecte în sensul că deja săptămâna trecută s-a semnat contractual de finanțare cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în valoare de 9,4 milioane. 

Diferența până la suma de 16 milioane fiind finanțată din bugetul local. 

Și încă odată mulțumesc pe această cale domnului Viceprim-ministru și  în special 

d-nului Președinte Marian Oprișan care a depus toate eforturile și a făcut toate demersurile 

pentru a putea ca Municipiul Focșani și numai Municipiul Focșani și Județul Vrancea să 

beneficieze de o sumă record privind finanțările pentru  lucrările din Programul Național 

de Dezvoltare Locală”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 195.  

 

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

indicatorilor tehnico-economicila faza DALI – Documentație avizare lucrări de 

intervenție pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Slt. 

Dumitru Tănăsescu și str. Tinereții”; 

D-nul consilier Neculai Tănase:”de asemnea vreau să întreb și pentru acest proiect, 

care este termenul când pot să fie finalizate aceste străzi. Și vă întreb nu de altceva, pentru 

că noi în arhiva Primăriei avem foarte multe proiecte, dar nu a fost  făcut măcar unul! 

Domnule Primar, unul nu a fost făcut! Dvs. spuneți că facem, că dregem … dar nu 

ați făcut nici un proiect până acum. Și eu vă suspectez că aceste proiecte o să încercați să 

le începeți probabil în ajun de campanie electorală că în rest, numai promisiuni. 

Dacă aveți cumva vreun proiect, vă rog să îmi spuneți ca să audă toată lumea. Nu 

ați făcut nici un proiect până acum!”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”d-nule consilier, pe data de 1 iunie vă invit 

și invit pe toți cei prezenți aici în sală la inaugurarea Parcului tematic, da, proiect început 

de când am preluat eu mandatul, acela din Sud. 

Vă invit să mergeți pe str.Magheru să vedeți că s-au început lucrările și este un lot 

de 7 străzi care urmează să se reabiliteze. 

De asemeni, în scurt timp vom semna ordinul de începere a lucrărilor cu privire la 

modernizarea instalațiilor de aducțiune a agentului termic pe str.Longinescu, Piața 

Victoriei, Războieni și Tinereții”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:”asta mă interesa”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”a, acum acceptați că am început niște 

proiecte! Dvs. spuneți că nu am început nici un proiect, acum spuneți … 

Dați-mi voie să-mi duc ideea până la capăt, m-ați întrebat de aceste străzi. Pentru 

str.Tănăsescu și str.Tinereții. 

Str.Tinereții urmează așa cum vă spuneam să intre într-un proces de săpare, de 

schimbare a conductelor de aducțiune a agentului termic. 

După ce se vor finaliza aceste lucrări, între timp, după ce aprobăm acest proiect de 

hotărâre vom scoate la licitație proiectarea și execuția refacerii infrastructurii celor două 

străzi. 

La fel este o procedură legală de licitație care durează între 90 și 120 zile maximum. 

După acest moment, noi putem demara lucrările și la acest obiectiv. Și mai sunt încă 7 sau 

8 proceduri de licitații pentru străzi care vor intra în curând în reabilitare. Dacă o să vă 

placă sau nu o să vă placă dvs. consilierilor PNL nu știu, eu cred că focșănenii vor fi 

bucuroși că vor avea refăcute multe străzi din municipiul Focșani care niciodată nu au 

văzut asfalt și  vă dau doar două exemple. Parte din str. I.Basgan care nu a fost niciodată 

asfaltată, este pe final de procedură de licitație … cât mai avem d-na Enache, nu-i doamna 

aici?”. 

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții: ”suntem la evaluarea tehnică …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”… cât mai avem până se finalizează 

procedura de achiziție?”. 

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții: ”la sfârșitul lunii mai ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”…dacă nu sunt contestații, la sfârșitul 

lunii mai, este adjudecare și durează 30 zile proiectare și apoi putem intra. Deci undeva în 

luna iulie, maxim august vom putea începe lucrările pe str. I.Basgan și str. Cpt. 

Stoenescu”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „domnilor consilieri, haideți nu mai 

fiți răutăcioși, dvs. profitați de faptul că procedura este greoaie, o știți. Vedeți că procedura 

este greoaie și atunci tot aveți de comentat. 

Haideți să nu mai fim răutăcioși, haideți să vedem, să așteptăm. Să lăsăm faptele să 

vorbească ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... până acum am așteptat ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”domnule consilier, nu am 

terminat, vă rog din suflet. Haideți să așteptăm totuși că acestea sunt procedurile asta-i 

România, nu avem ce face, să o lăsăm așa deocamdată”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”d-nule Președinte, mai sunt finalizate 

câteva proiecte dar ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... care, spuneți!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”str.Trotuș, Păun Pincio, Toader Țîrdea, 

Oituz ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule Primar, mă refer la proiectele dvs. nu la 

proiectele d-nului Bacinschi, la acelea mă refeream!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”acelea au fost începute la fel și pentru că 

a fost procedura foarte greoaie, dacă eu voiam puteam să le stopez. Puteam să nu dau 

ordinul de începere a lucrărilor …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”… spuneți un proiect de al dvs. pe care l-ați 

început și l-ați finalizat!”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”str.U.Principatelor, str.Cotești, sunt 

finalizate … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”… acestea sunt ale d-nului Bacinschi și la str. 

U.Principatelor nici acum nu este terminat. Cel puțin dacă ne luăm după banii alocați, că 

ați alocat …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ”… s-a semnat …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”… șase sute mii lei și anul acesta, nu știu pentru 

ce, că ele … pentru ce, pentru marcare?  

Se poate, nu știu, dar sunt prea mulți bani!”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „str.Trotuș, partea cu parcarea, nu este 

reabilitată ...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:”… domnișoară, iar începem discuția cu 

str.Trotuș?  În zona case …”. 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: ”… întreabă cetățenii! Nu la zona case, 

acolo …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ”… zona case a fost finalizată. Str.Trotuș, 

urmează în loturile de cele 82 străzi, pentru care ați aprobat … dar iarăși cunoașteți, și îmi 

pare rău că trebuie să repet de nenumărate ori. 82 de străzi sunt cuprinse în douăzeci de 

loturi pentru care se vor elabora documentațiile DALI, urmează să fie scoase în curând la 

licitație toate aceste documentații.  

Pentru a nu face documentații și a le lăsa fără finalitate, am procedat întâi la scoatere 

la licitația celor pentru care aveam DALI-urile, urmează ca după ce finalizăm aceste 

proceduri să începem scoaterea la licitație a documentațiilor de avizare a lucrărilor de 

investiții la cele 82 de străzi, care sunt prinse în proiectul de buget aprobat pe anul 2018, 

domnișoară, în care este inclusă și str.Trotuș zona blocuri, a fost str.Trotuș zona case, 

finalizată anul trecut”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 196.  

 

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

efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea 

accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de 

distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin Brîncoveanu, Laminorului, 

Fundătura Militari; 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”eu vreau să vă anunț că am un proiect să fac 

Turnul Eiffel, mă doare gura! Nu mă doare gura. Până acum la Primărie, asta a fost. 

Referitor la acest proiect de gaze, eu nu știu de unde aveți acești bani! Cred că ar 

trebui să ne spuneți de unde aveți acești bani, pentru că am văzut că pentru salarii nu aveți 

bani și ați luat de la investiții! 

Ar trebui să documentați într-un fel, pentru că iar este un proiect minciună, știți, ca 

să amăgim oamenii. Haideți să le spunem corect, domnule am bani de aici, termin până la 

2020, 2019, 2025, când se poate.  

Haideți să vorbim corect, că oamenii nu vă mai cred, vă spun, nu vă mai cred, pentru 

că eu vorbesc cu oamenii, nu mai au încredere pentru că nu ați făcut nimic până acum … 

”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... ați mai spus, dar vă place să vă 

repetați”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”vă spun un adevăr, cum i-am spus și d-nului 

Gongu, e un adevăr, când vorbești la gaura cheii”. 

 D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu: „vă rog să se consemneze, nu particip la 

vot”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „notați vă rog d-nule Secretar”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”nu răspundeți?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:” ba da, vă răspund, lăsați-l să fie 

așa minciună în mintea dvs. ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”și atunci de ce ni-l mai prezentați? Faceți arhivă 

acolo de proiecte? 

Spuneți domnule, unde este finanțare, ce finanțare, câți bani! 

Nu-i normal așa să știm și noi? Ce votăm noi?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „o să primiți răspunsul în scris  

d-nule consilier”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”Doamne ferește!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „nu vă mai închinați, că așa v-ați 

închinat la toate proiectele importante ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”vă faceți de râs rău de tot …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... lăsați să ne facem de râs ...”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:” … măcar să ne spuneți o minciună, dar nici o 

minciună nu mai sunteți în stare să spuneți …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „... am înțeles vă rog frumos”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi 

„pentru” și o neparticipare la vot din partea d-nului consilier Alexandru Nistoroiu, 

devenind hotărârea nr. 197.  

 

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

efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea 

accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de 

distribuție pentru strada Panduri (zona de case) și Aleea Căminului situate în 

Cartier Bahne; 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:”dacă sunt discuții, în afară de 

faptul că trebui să vedem de unde luăm banii”. 

D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu: „vă rog să se consemneze, nu particip la 

vot”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:”înseamnă că aveți bani”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:”Avem. Partidul Social Democrat 

are bani”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:”da, dar trebui să vadă și lumea, populația din 

Focșani”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”o să vadă și o să vă roadeți 

unghiile de invidie și de ciudă că iarăși o să fiți în opoziție încă 4 ani”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”veniți cu proiecte concrete, nu mai mânjiți ochii 

la oameni așa … deci, dvs. nu sunteți în stare să răspundeți …”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”... d-nule consilier, dacă vorbim 

așa, vorbim la Diverse”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „discutăm proiectul sau rămâne așa cum ați spus”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:” în primul rând, nu v-am permis să 

vorbiți ...”.  

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „... nu contează, că văd că și dumneata intri peste 

toată lumea ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:”domnule ...”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: ”… vi se pare corect? ”.   

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:”d-nule consilier, vă rog frumos să 

vă vedeți de treaba dvs. acolo ...”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:” … ce dvs. vă vedeți de treaba dvs. Nu se poate 

discuta în plen un proiect!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”vă rog taceți din gură!”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: ”de ce să tac din gură?”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”pentru că așa vă rog eu frumos. 

Când vă roagă cineva frumos ...”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: ”… spun că era normal să discutăm aceste proiecte! 

Că ne răspundeți în 30 de zile că … nu vă este oarecum să vă bateți joc de 

focșăneni?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„eu nu îmi bat joc de focșăneni, noi 

nu ne batem joc de focșăneni, ci dvs. 

Nu vă mai turați așa, că nu impresionați pe nimeni, nu ați votat nici un proiect pentru 

cetățenii orașului Focșani, da!  

Dvs. spuneți tot felul de prostii d-nule consilier. 

D-nule consilier, vă rog frumos, habar nu are unde este str.Magheru, credeți-mă pe 

cuvânt!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:”în luna octombrie l-am rugat pe d-nul Primar să 

spună ce a făcut cu cei șapte miliarde pe care i-a alocat la Primărie! Nici până în ziua de 

azi ...  la Teatru! 

Deci, banii aceia erau buni de băgat într-un proiect din acesta, că știu că nu aveți 

bani. Dar haideți să vorbim corect, că banii aceia erau buni de salarii de exemplu, ca să nu 

mai luați din investiții ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„... vom vedea dacă avem bani sau 

nu”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:”haideți să fim corecți da, să nu mai umblăm cu 

fofârlica așa! 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „supunem la vot proiectul”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:”foarte frumos, știu că nu aveți bani dar, noi 

suntem de acord, să dea Dumnezeu să faceți”.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi 

„pentru” și o neparticipare la vot din partea d-nului consilier Alexandru Nistoroiu, 

devenind hotărârea nr. 198.  

 

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

modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr.  

192/2018 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;   
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „mulțumesc d-nule Președinte. 

Așa cum s-a discutat și la comisii, am văzut că toți colegii au fost pentru, vă 

mulțumesc frumos.  

Îi mulțumesc și d-nului Primar, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o pentru a 

pleca atât în Germania cât și în Polonia. 

Să știți că am reprezentat cu demnitate și mândrie nu numai România ci și Primăria 

municipiului Focșani. O să vă prezint la sfârșitul lunii, la ședința ordinară un raport. Nu 
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am reușit să-l fac pentru că nu am toate oportunitățile tehnice, să zic așa, a trebuit să-l 

scriu singur, e gata numai al d-nului Primar, o să-l înmânez în seara asta sau mâine, și 

pentru proiectul de astăzi, încă odată vă mulțumesc. Îmi oferiți oportunitatea să cunosc 

noi orizonturi și să mă perfecționez profesional. Vă mulțumesc foarte mult”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”d-nule Viceprimar, deci, eu mă bucur când 

oamenii merg și se … traininguri … și mă rog, se informează, învață.  

Dar eu acum, vreau să întreb un lucru. Era bine dacă cu dvs. împreună ar fi mers și 

cineva care are … că văd că este pe teme de mediu, cineva care are într-adevăr tangență 

directă cu problemele de mediu, să spunem CUP Salubritate, probabil la noi, asta ar fi nu? 

Eu zic că era bine dacă d-nul Viceprimar era însoțit de o persoană de acolo, atunci 

ar fi fost într-adevăr mai justificată această deplasare. Nu zic că d-nul Viceprimar nu ar 

avea ce să învețe sau nu ar înțelege, dar era mult mai justificată această deplasare”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier, este vorba despre 

domeniul managementului deșeurilor și este rezoluția pe adresa anexată la proiectul de 

hotărâre către domnul Profiroiu Viorel, care va merge și dumnealui la această întâlnire. 

Numai că, fiind societate comercială nu trebuie să-i aprobăm noi deplasarea domnului 

director.Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase “Am înțeles și este ok în condițiile acestea. 

Dacă știam...”  

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu “Tot pentru curiozitatea colegului meu 

domnul Tănase, nu v-a precizat domnul Primar dar să știți că invitația a fost pe numele 

dânsului, domnul Primar era invitat, dânsul m-a delegat pe mine și vă mulțumesc pe 

această cale domnule Primar”.  

Președintele de ședintă domnul Mihai Nedelcu „Dacă sunt discuții”?  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “Mulțumesc domnule președinte de 

ședință. Domnul viceprimar mă bucur ca mergeți dumneavoastră, domnul primar poate 

nu cunoaște limba germană. Dacă știți și sunteți Primar poate ar fi trebuit ca 

dumneavoastră să participați. Primăria Municipiului Focșani trebuia să întocmească un 

program de etapizare pentru extinderea zonei de spațiu verde pînă la 24 mp/cap de locuitor 

în Focșani, conform normelelor Europene. Mai mult decât atât legile de mediu pot 

sancționa Primăria Focșani cât și pe dumneavoastră în calitate de Primar .... dacă tot sunt 

aceste schimburi de experiență să se pună și ceva în aplicare”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Nu mai jigniți pe nimeni, vă rog 

când mai interveniți să interveniți strict pe subiect, interveniți frumos, fără să mai jigniți, 

nu pot să vă mai las să jigniți persoanele prezente”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Chiar dacă nu are legătură trebuie să 

răspund pentru că se fac afirmații nefondate și cetățenii vor rămâne cu impresia că sunt în 

afara problemei și nu cunosc situația. Domnișoara consilier, Municipiul Focșani are o 

suprafață foarte bine determinată, știți ce înseamnă suprafată”? Mp.  
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “Nu îmi răspundeți mie doar 

cetățenilor”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Vă place să vă prezentați bine 

în fața camerelor de luat vederi”?   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Nu are sens să mai dau explicații pentru 

că același lucru s-a întâmplat și în ședința de data trecută. Dați-mi voie să duc pînă la capăt 

raționamentul. Municipiul Focșani înregistrează doar 11mp/cap de locuitor pentru a 

ajunge la suprafața stabilită conform standerdelor de 26 mp/cap de locuitor ne mai 

trebuiesc 147 ha de spații verzi. Spuneți-mi cum ar trebui să facem să avem această 

suprafată? Să demolam blocuri? Veniți dumneavoastră cu o soluție care ar fi cea mai bună 

pentru a găsi cei 147 ha de spații verzi. 147 ha de spații verzi ar însemna să mai demolăm 

vreo două cartiere. Domnul consilier Neculai Tănase în două săptămâni maxim veți avea 

proiectele la mapă pentru cele două parcuri pentru aprobarea indicatorilor tehnico 

economici și după ce se aprobă indicatorii tehnico - economici vom putea scoate la licitație 

execuția lucrărilor”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Mulțumesc domnule Primar”. 

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

20 de voturi “pentru” devenind hotărârea nr. 199. 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu „dacă sunt discuții”?  

Domnul consilier Neculai Tănase “Eu vroiam să spun că se vrea să se angajeze o 

persoană, este un post spre angajare și am urmărit un interviu cu domnul Primar și dânsul 

a spus că s-au făcut angajări dar din păcate nu a putut să angajeze oameni competenți. De 

data aceasta aveți oameni competenți angajați? Pentru că fonduri europene nu au fost 

absorbite. Ați scos la concurs aceste posturi foarte bine plătite dar trebuie și oameni 

competenți”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Nu am afirmat că au fost angajați 

oameni incompetenți, poate nu sunt toți specializați pe aceste subiecte. De aceea am 

transformat postul din asistent în debutant să dăm șanse tinerilor să-și angajeze în aparatul 

instituțiilor publice să obțină statutul de funcționar public și să învețe cât să și  aplice ceea 

ce a învățat în facultate. Debutantul nu are nevoie de experiență în câmpul muncii. Orice 

absolvent de facultate poate fi pregătit pentru a face față cerințelor acestui post. Am 

angajat oameni competenți și foarte buni din punct de vedere profesional. Vă rog nu mai 

jigniți angajații primăriei cât și aparatul de specialitate al primarului.  



21 
 

Domnul consilier Neculai Tanase „Afirmația vă aparține domnule primar”. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “Eu vă urez success cu Fondurile 

Europene. Eu vreau să spun că sunt de acord ca Primăria să angajeze oameni tineri pentru 

a le da șansa să-și dezvolte o carieră în administrație. Ce faceți domnule primar deoarece 

cetățenii se vaită de mai multă birocrație, de mai multă trimitere de la un ghișeu la atul, 

de a nu rezolva probleme în timp real în termen util, peste 30 de zile în termenul legal ce 

ne facem domnule primar? Ceea ce spune colegul meu ați afirmat dumneavoastră domnule 

primar.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Eu cred că sunteți într-o mare eroare. 

La serviciul urbanism toate documentele începând din luna octombrie a anului trecut se 

eliberează în termenul legal de când a fost preluată conducerea de o persoana careia îi 

mulțumesc pentru tot efortul pe care îl depune. Se poate elibera o autorizație de construire 

cât și certificatul de urbanism pentru o taxă de urgență adoptată în Consiliul Local, în 

maxim 5 zile și mai mult decât atât se pot depune cereri online pentru eliberarea 

certificatului de urbanism. Vă pot enumera multe lucruri care s-au schimbat în favoarea 

cetățenilor”.  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu “Vorbesc în calitate de cetățean, 

personal am depus cereri la Primăria Municipiului și nu am primit răspunsuri la niciuna, 

în ședința ordinară voi veni cu teancul de hârtii și le voi prezenta”. 

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

20 de voturi “pentru” devenind hotărârea nr. 200. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Interesul personal primează la 

consilierii locali liberali în defavoarea interesului cetățeanului”.  

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

încredințării în folosință gratuită Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Focșani, 

pe perioada 09.05.2018-06.04.2022, a terenului în suprafață de 184,00 mp. situat în 

Focșani, Tarla 102, parcela 5463 Cc, județul Vrancea, adiacent Punctului termic nr. 

19.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu  “Dacă sunt discuții”?  

Domnul consilier Filimon Ionuț “Mulțumesc domnule președinte, am fost astăzi 

și am văzut spațiul acum m-am uitat și pe acest raport și scrie clar în vederea amenajării 

unor spații cu destinație social filantropică, din păcate preotul a fost la comisii și chiar aș 

fi dorit să vorbesc cu dânsul, am dorit să am o discuție mult mai amplă cu dânsul, mi-ar fi 

plăcut să fie prezent și la fața locului. Avem un proiect de hotărâre din 3 foi, vrem să știm 

exact și clar un proiect, o schiță vreau să știu ce se dorește a se face acolo poate 

un.....spațiu. De unde știu că acel spațiu nu se va transforma peste noapte, deoarece ca și 

în grădina publică a fost acel spațiu minuscul, și acum s-a transformat într-o bodegă. A 
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existat și există un precedent, noi suntem de acord dar pentru 3 foi vrem să știm exact ce 

va fi acolo, poate Parohia îl va subînchiria mai departe. Preotul a fost prezent aici, nu l-ați 

întrebat nimic. Vroiam să vă întreb pe dumneavoastră deoarece nu am nimic la acest 

proiect, am un raport dar se dorește o destinație, dar vrem să vedem și un proiect cât și 

acel protocol încheiat între Primărie și Parohie. V-am spus că s-a creat deja un precedent 

cu astfel de proiecte. Suntem de acord cu aceste proiecte dar nu așa din doar 3 foi”. 

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul Municipiului Focșani „Domnule 

consilier trebuie să intervin, tot fac trimitere la Legea 24 privind tehnica elaborării actelor 

administrative, nicăieri nu scrie că un proiect de hotărâre trebuie să fie însoțit de 10 foițe, 

de 50 foițe sau de 100 foițe ca să vă citez. Proiectul pe care îl discutăm astăzi are o singură 

componentă și anume aceea că în fața clădirii care se numește punct termic  astăzi pe o 

fâșie de 30 metri lungime a rămas o suprafață care este a municipiului. Acea suprafață 

este corect să se unească cu celălalt corp de clădire care este al Parohiei, și vedeți că este 

o particularitate, dăm acest teren de 184 mp. parohiei pe o periodă determinată de 5 ani. 

Protocolul se întocmește în această manieră..... vă amuzați dar nu știu de ce, pentru că art. 

2 ......” 

Domnul consilier Filimon Ionuț „Domnule secretar dăm acest spațiu pe o 

perioadă de 5 ani de zile dar ce se construiește acolo? ce se va întâmpla după 5 ani de 

zile?” 

Domnul Eduard Corhană, Secretarul Municipiului Focșani „Domnule consilier 

ce se poate construi în 60 de centrimetri?” 

Domnul consilier Filimon Ionuț „Așa s-a făcut și cu parcul din Grădina Publică 

trebuie să știm exact ce se întâmplă acolo... nu că noi nu am fi de acord să se facă ceva 

acolo.” 

Domnul Eduard Corhană, Secretarul municipiului Focșani “Nu denaturați 

adevărul, nu pot să vă dau dreptate, schimbarea categoriei de folosință la un spațiu 

comercial edificat pe un proiect european are o componentă. În ceea ce privește 

încredințarea către Biserică este cu totul altceva. M-Am simțit nevoia să intervin pentru 

că spuneți 3 foițe, este solicitarea Parohiei, este raportul comisiei de specialitate, este 

raportul colegilor mei, s-au depus diligențe și ați fost invitați la deplasarea în teren, ați fost 

acolo și ați văzut. Domnule consilier sunteți în eroare ce anume ați dori să știți legat de 

acest proiect. 

Domnul consilier Filimon Ionuț „Nu avem intenție de rea credință atunci am fost 

de bună credință și am votat darea în administrare către Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice acelui foișor și apoi s-a transformat într-un ...... vis a vis de spațiul de joacă.  

Domnul Eduard Corhană, Secretarul municipiului Focșani „Sunteți într-o 

eroare ce anume ați dori să știți legat de acest proiect”? 
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Domnul consilier Filimon Ionuț „Dumneavoastră trebuie să ne informați, vrem să 

știm exact ce se întâmplă acolo, un proiect vizavi de ce vrea să se facă acolo. S-a spus o 

destinație social – filantropică.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Îmi permiteți să vă dau un răspuns, ați 

citit raportul de specialitate al colegilor? L-ați citit? Aveți răspunsul în conținutul 

raportului”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț “Eu v-am spus că nu vă cred ce vreți să faceți 

acolo”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „L-ați citit”?  

Domnul consilier Filimon Ionuț „Da, domnule l-am citit”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Nu se poate face niciun proiect fară să 

avem terenul. Proiectul îl va face Parohia. Un proiect nu poate fi inițiat fără ca să poată 

avea obiect. Proiectul cu privire la construirea unei case de prăznuire precum și a unei 

cantine sociale, nu poate fi început și nu poate angaja cheltuieli nimeni fără să aibă terenul. 

Deci primul pas este să obțin acest teren, ulterior se va semna protocolul de predare – 

primire, deci nu poate fi vorba de protocol pentru că nu există o hotărâre a consiliuluil 

local, după semnarea protocolului de predare primire unde se va stipula foarte clar ce are 

voie să facă și ce nu are voie să facă Parohia. Vor veni să solicite certificatul de urbanism, 

apoi i se vor spune ce avize trebuie să obțină și apoi se va purcede la elaborarea proiectului. 

Dacă nu cunoașteți întrebați domnilor”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Vreau să spun că mulți cetățeni sunt 

încântați de faptul că au unde să bea o răcoritoare și de ceea ce este acolo în Grădina 

Publică”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț „Da domnule săptămâna trecută a intrat cineva 

cu jeepul în incinta grădinii. Să știți că nu-mi mai duc fata în gradina publică deoarece îmi 

este jenă de ceea ce este pe acolo. Sunt cei care consumă băuturi alcoolice pe acolo....S-

au pișat toți pe acolo”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “S-au luat măsuri pentru această 

acțiune”.  

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Supunem la vot. Cine...? Hai 

domnule, vă las, haide să vedem.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci domnule președinte și stimați colegi, mie 

mi se pare un proiect ok în principiu, însă faptul că noi votăm pentru 2022, 4 ani de acum 

încolo. Nu mi se pare normal să votăm pentru 2022 când poate noi n-o să mai fim, mi se 

pare prevăzător. Păi de ce să luăm noi o hotărâre pentru cei care vin după noi? A doua 

chestie, pentru această catedrală s-au dat anul trecut 20 de miliarde, anul ăsta 20 de 

miliarde, deci s-au dat foarte mulți bani. Haideți să termine această catedrală și ok. Eu 

sunt de acord să dăm acea bucată de pământ, dar haideți să mai facem și niște pași. Avem 
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atâtea proiecte, de exemplul spitalul. Haideți să mergem și pe alte priorități. Acum stau și 

mă gândesc, dumeavoastră, ca și partid nu ați făcut nimic în acest mandat și acum vă rugați 

la Domnul probabil. Domnul ne ascultă, ne privește, dar nu cred că nici el nu este de acord 

să avem prioritate numai acest aspect. Acum mai luăm o bucată de pământ. Haideți să 

amânăm acest proiect. Dacă nu vreți, nu vreți.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă nu vreți să votați este 

problema dumneavoastră...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu v-am spus că așa este corect, deci biserica 

a fost foarte mult băgată în seamă și este normal, dar mai avem și alte priorități.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule, nu ne costă nimic 

treaba asta ca să fim mai buni să putem lăsa oamenilor libertatea de a-și face casă... 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”V-am spus, hai să terminam caterala...” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Stați așa puțin. Cu ce vă 

incomodează pe dumneavoastră proiectul ăsta?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Stați un pic... dar de ce neapărat dat terenul 

ăsta. Nu înțeleg.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Poftim?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Care-i motivația de trebuie să ne grăbim așa 

rapid?” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Deci care ar fi motivația să nu 

votăm acest proiect?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”E vreo urgență? Nu... nu știu... eu nu înțeleg, 

nici măcar nu am terminat catedrala și acum...” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule, nu înțelegeți. Lăsați-

mă, domnule Primar, că m-au supărat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”V-ați ambalat. Haideți, spuneți.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Pe bune, de ce ați venit aici că 

nu înțelegeți nimic? Eu propun ca peste doi ani de zile să... cei care intră în Consiliul 

Local, nu? Să aibă așa, să stea la un centru din ăsta de educare ca să poată oamenii să 

înțeleagă și după aceea să vină să voteze.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu mai jigniți, domnule 

președinte.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu jignesc, domnișoară. Vedeți 

ce bine vă e așa când vi se spune? Habar nu aveți de ce stați aici.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu mai jigniți. Trebuie să fiți 

exemplu pentru că stați pe scaunul acela.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnișoară, stați în banca 

dumneavoastră acolo că oricum stați degeaba. Vă rog, domnule Primar.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Haideți să vă explic cum stau lucrurile 

în acest proiect. Ați votat mai devreme, acum ceva timp în urmă, cedarea unei suprafețe 

din punctul termic tot către parohie. S-a făcut o evaluare de către parohie și a spus că este 

foarte bine venit punctul ăla termic, dacă ați văzut cum arată... nu arată foarte bine. Va 

intra într-o reabilitare pe banii parohiei și a spus... dacă tot facem partea aceea, să 

completăm și să facem ca un fel de împrejmuire a catedralei până la sfințire, deci până pe 

data de 14 octombrie 2019 să facem o împrejmuire a perimetrului în care se află amplasată 

catedrala și totodată să încercăm să edificăm și această casă de prăznuire și cantină socială, 

în ideea că la momentul sfințirii, asta a fost și doleanța și ideea Înalt Preasfințitului 

Ciprian, a fost să facem un corp de clădire comun între punctul termic și această suprafață 

să dăm utilitate. Acolo doresc dumnealor să facă și nu s-a spus în acest proiect, inclusiv 

toaletele necesare pentru enoriașii care vor merge la aceste slujbe, profitând de faptul că 

avem în apropiere punctul termic și putem să ne legăm de tot ce însemnă racordări de 

canalizare și apă și apă caldă. Dacă noi nu punem la dispoziție acum acest teren, 

dumnealor nu vor putea elabora aceste proiecte și nu vor putea să aibă finalizată această 

lucrare la momentul sfințirii și va fi un șantier în lucru și noi sfințim biserica. Nu, biserica 

se va sfinți, pentru că se lucrează intens, se lucrează în interior, se lucrează în exterior, v-

am spus mai devreme, 14 octombrie 2019, la anul, de Sfânta Cuvioasa Paraschiva. Nu 

înțelegeți că trebuie să facem împrejmuirea, să avem o curte frumoasă la sfințire? 

Terminăm catedrala și începem un alt șantier. Terminăm un șantier și începem un alt 

șantier, niciodată curtea aia nu va fi gata. Va fi de făcut și clopotniță în curte. Ați văzut că 

am elimiat niște garaje de acolo pentru a face spațiu clopotniței, de a face posibilitatea de 

a se intra din acea parcare din strada Tudor Vladimirescu în catedrală. Astea sunt proiecte, 

dacă vreți, vă invit odată la o discuție când va veni Înalt Preasfințitul Ciprian să vă prezinte 

proiectul împreună cu arhitectul, cu dirigintele de șantier, cu toți cei care sunt de față 

acolo, care sunt implicați în realizarea acestui proiect. Vă mulțumesc.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă nici biserica nu este o 

instituție serioasă și tot lasă loc de interpretări, atunci să mă ierte Dumnezeu... înseamnă 

că ori suntem atei, ori suntem total anapoda. Domnule consilier...” 

Domnul consilier Nițu Radu: ”Domnule președinte, îmi pare rău că s-a ajuns la o 

discuție distorsionată aici în Consiliul Local. Noi am fost câțiva consilieri astăzi în comisia 

de urbanism. S-a văzut terenul acolo, chiar ce a spus și domnul Primar, punctul termic nu 

arată foarte bine, terenul ăla e în paragină acolo, trebuie și gard... ce să facem? Eu vreau 

să vă spun că pe lângă catedrala ce va fi o construcție monument a Municipiului Focșani, 

e nevoie și de acest teren și de această cameră de prăznuire și cantină socială, sunt foarte 

mulți necăjiți care vin la biserică și găsesc, folosesc banii parohiei, deci nu au cerut nimic 

de la noi... ce să amânăm? Trebuie să încheiem subiectul acolo, cu un gard frumos, cu 

împrejmuirea asta care trebuie făcută acolo plus cu realizarea cantinei acesteia sociale. A 
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fost părintele aici la comisie, n-ați spus nimic. Acum domnii cu aparatele pe noi, dă bine 

la televizor. Vorbim de 5-6 ori. Domnule președinte, v-aș ruga foarte frumos. S-a 

denaturat ședința asta de consiliu de tot, de mai multe luni. Vorbim pe subiectul 

proiectului de hotărăre, vorbim la comisie că acolo trebuie să ne intereseze foarte mult și 

să votăm una alta. Nu să mai lăsăm că e ok... ce ok, domnule? Trebuie să votăm proiecte 

care sunt aici și care sunt pentru cetățenii Municipiului Focșani. Ne batem joc de noi așa, 

vorbim... ce toți ridicați de 17 ori mâna în Consiliul Local? Ați vorbit o dată, mai vorbiți 

o dată și e suficient. 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Am spus clar că de acum se 

vorbește... nu... am vorbit cu toată lumea, domnule consilier...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, numai un pic. Nu eu nu 

vreau să supăr pe domnul Primar, poate are dreptate, nu am nici o... lăsați-mă un pic să vă 

explic... eu vreau să vă spun așa, cum am spus și mai înainte, deci în ultima perioadă totuși 

s-a dat o mare atenție bisericii. Eu vă spun cu toți oamenii...” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Și ce e rău în asta?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Cu tot electoratul nostru care ne întâlnim, cu 

foarte mulți oamnei...” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Așa...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci oamenii nu că ar avea ceva împotriva 

bisericii, deci vă spun omenește și nu... deci omul spune așa... domnule vrem și noi un 

dispensar, vrem și noi o creșă, mai ales că dumneavoastră prin program aveți 2000 de 

creșe. Credeți că în centru nu ar sta mai bine unei creșe? Eu nu zic acum că trebuie 

obligatoriu, că am eu dreptate, poate nu am eu dreptate, dar ne grăbim... Unde, domnule 

Primar? Pfai de capul nostru... Domnule Primar, proiecte aveți multe... adevărul este că 

na, ce să vă zic... eu aș vrea să vă cred, dar nu pot. Aș vrea să vă cred.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu vreți să rămâneți și 

dumneavoastră acolo în istoria...?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Acolo este problema domnule președinte. 

Oamenii aștia vor, deci vor un dispensar, vor o creșă, deci, haideți să... lăsați să termine 

catedrala, a fost de acord toată lumea, e ok, și după aia discutăm și de proiectul ăsta, da? 

Mulțumesc.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, îl votăm sau 

nu-l votăm? Despre asta este vorba.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi supuneți la vot.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Supunem la vot proiectul.  

Cine este pentru? Ne bucurăm că dumneavoastră sunteți mereu împotrivă. Ați 

demonstrat iarăși... bine... bun abțineri”.  



27 
 

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

cu 12 voturi pentru și 8 abțineri din partea consilierilor locali: Dobre Claudiu Alin, 

Ciocoeaș Laura- Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Geoca Corneliu- Dumitru, Tănase Neculai și Filimon Ionuț. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Noi nu suntem împotriva.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu aveți nicio treabă, nu 

înțelegeți.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte de ședință, mă 

înscrisesem la cuvânt. V-am spus și în ședința trecută să fiți mai atent la cei care se înscriu 

la vot.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Îmi pare rau. Nu... Haideți să 

explic încă un nou regulament pe care dumneavoastră cred că nu vreți să-l... Puteți să 

mergeți mai departe, mai mult de 10 minute pe partid nu este permis, au trecut așa că 

mergem la următorul proiect numărul 12.”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Asta când l-ați întocmit? Aseară, 

când?”  

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”E ca la ăștia... fiind un mic 

parlament, domnișoară, poate vi s-a spus de micul parlamentar că așa se face, da? Voi care 

aveți puțini mai puțini în ăsta, aveți puțin mai puține minute.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Știți care e problema, domnule președinte? 

Nu avem imunitate.”  

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Ce nu aveți?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu avem imunitate.”  

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Oricum, vi s-ar fi ridicat.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte de ședință, vă 

rog să vă uitați încă o dată și vă cer imperios să vă uitați în sală să vedeți colegii care se 

înscriu la cuvânt. Vă mulțumesc.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Mă emoționați. Ați început să 

folosiți niște cuvinte care mie îmi dau fiori. Da... mă rugați imperios. N-a fost imperios 

necesar. Ascultați-mă puțin, n-a fost imperios necesar să fiu atent la dumneavoastră și să 

vă mai ascult încă o dată jignirile. Din acest motiv, imperios n-am vrut să vă dau dreptul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, cine v-a jignit?” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu pe mine. Să ascult jignirile.  

 

Proiectul numărul 12, 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. 
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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-Maria și Buzoi Dan.  

Da, domnișoara consilier...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Ce minune. Mulțumesc. După cum 

știți, din această comisie de fond locativ și ANL fac parte din grupul de consilieri ai 

Partidului Național Liberal eu și domnul Buzoi. Cum am spus, de altfel în urma 

suspiciunior care planau, ne-am uitat în dosarul colegei noastre consilier și am observat, 

într-adevăr, că are documentele depuse la dosar, lucru care nu mi se pare deloc ieșit din 

comun că am dorit să studiem dosarul și nu numai al ei. Mai mult decât atât, ca un punct 

de reper, sau ca un sfat, doamna consilier, să știți că nu aveți toate documentele care v-ar 

ajuta mai mult la a avea un punctaj mai mare, adică toate documentele dovediare că aveți 

un copil, nu le-ați dus la dosar și ați mai fi câștigat 2 puncte, da? Deci undeva vă duceți 

pe lista mult mai sus, da? Mulțumesc. Și de acum, din momentul de față, la această comisie 

de fond locativ și ANL toate dosarele care urmează să fie pe lista de priorități pentru 

repartiții ni se vor înmâna cu celeritate. De ce? Pentru că proiectele nu noi le inițiem, noi 

suntem doar parte din această comisie și nu cu mâna noastră să votăm niște proiecte și le 

întocmește cine dorește. Vă mulțumesc.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Mă întreb, dumneavoastră ce 

criteriu ați stabili dacă dumneavoastră vorbiți despre cineva cu un punctaj mai mare decât 

dumneavoastră.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Noi nu facem criterii. N-ați înțeles 

ce am spus.”  

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier Tănase, vă 

rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, mulțumesc. Eu vreau să vă spun așa, 

cetățenii din Municipiului Focșani, eu cel puțin m-am confruntat cu foarte mulți cetățeni 

care m-au întrebat. Domnul Nițu, stai în banca dumneata acolo, eu nu te-am întrerupt 

niciodată. Deci, cetățenii m-au întrebat, doamna profesoară care este consilier, cum de își 

ia în doi ani de zile sau mai puțin de doi ani de zile o casă.  

Domnule, eu nu că am ceva. Lasă-mă să vorbesc, domnule. Eu nu am nimic 

împotrivă, dar apărând suspiciuni este bine și pentru dânsa, este bine pentru toată lumea. 

Domnule Mersoiu, vorbiți domnule civilizat, aveți capacitatea să vorbiți corect și 

civilizat.”  

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Bun, mai aveți altceva de 

adăugat?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci asta voiam să vă spun numai că din 

nefericire, doamna consilier a mințit că are dosarul de înainte de a fi consilier. Este de 
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anul trecut dosarul. Deci era corect să spuneți adevărul. Ce rost avea să spuneți că aveți 

de acum 2 ani, 3 ani, 5 ani? Spuneți, domnule, corect. Și dacă îndepliniți codițiile, să fiți 

sănătoasă. M-ați înțeles? Mulțumesc.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc. Vă rog, doamna 

consilier.” 

Doamna conslier Cătălina Lupu: ”Domnul consilier Tănase, țin să vă aduc la 

cunoștință, să vă reamintesc de fapt că dumneavoastră erați nemulțumit ședința trecută 

sau nu știați dacă este legal ca eu să fiu pe această listă de priorități, nicidecum pe o listă 

cu repartiții. Într-adevăr am completat dosarul, am avut cerere depusă și înainte de a fi 

consilier local, am completat dosarul în 2016, la sfârșitul fiecărui an, în caz că nu știați se 

completează dosarul. Vă mulțumesc domnișoara consilier local Dimitriu. O să aduc pentru 

anul următor și certificatul de naștere al copilului, vă mulțumesc pentru informația 

importantă pe care mi-ați furnizat-o. Dar, nu vă permit să faceți comentarii de genul că aș 

fi mincinoasă sau altfel la adresa mea. Nu mi-am permis niciodată să-mi jignesc colegii 

sau să-mi jignesc vreun coleg din Consiliul Local, fie el și de la PNL, iar noi nu am intrat 

niciodată, nu avem nicio relație de prieteni, nu mă cunoașteți, nu aveți cum să faceți un 

om mincinos doar pentru că vi s-a părut dumneavoastră că este...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Doamnă, când ați depus dosarul? Focșănenii 

ar vrea să știe.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domule nu v-am dat voie să 

vorbiți. Vă rog frumos... taci domnule din gură, măcar taci din gură acolo. Da? Nu mai 

comenta atâta. Deci, vă rog frumos, nu sunteți la anchetă aici. V-a spus clar punctul 

dumneaei de vedere. Eu nu sunt nepărtinitor, dar într-adevăr ați început să intrați... 

ascultați-mă puțin. Acum repet că na asta-i viața. Ați intrat cu bocancii în PNL, nu vă las 

să intrați cu bocancii și aici în Conciliul Local, deci, vă rog frumos să încetați cu astfel de 

acuzații și haideți să avem și noi o ședință de oameni normali, cu scaun la cap, care am 

fost trimiși aici pentru a rezolva problemele cetățenilor, nu să fim împotriva lor. Asta 

trebuie să fie deviza dumneavoastră a PNL-ului, bag seamă, suntem împotriva cetățenilor, 

votați-ne! Dacă vreți circ, panaramă și scandal, votați PNL.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Spuneți ceva concret, că n-ați spus nimic 

concret. Ați spus așa ca să copletați...” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu aveți cum să înțelegi 

dumneavoastră. Supunem la vot proiectul. Nu participați la vot. Altcineva? Nu participați 

pentru că dumneavoastră nu ați adus adeverința pentru copil, nici dumneavoastră nu 

participați. Dumneavoastră, domnișoara Dumitriu participați sau nu participați? Ar trebui 

să vă înscrieți, s-ar putea să aveți șanse și data viitoare să nu mai subînchiriați.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dumneavoastră s-ar putea să nu mai 

aveți șanse.” 
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Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Eu am atâtea case, la cum îmi 

contabilizați voi, ar fi de prost gust să mai cer și o locuință de la ANL.”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dumneavoastră nu ați înțeles ce am 

vrut să spun eu.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Bun, supunem la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 17 

voturi pentru și cu trei neparticipări la vot și anume consilierii locali: Ciocoeaș Laura- 

Mihaela, Lupu Cătălina și Bojoaică Valerica, devenind hotărârea nr. 201.  

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Deci cei care au fost împotrivă, 

acum sunt pentru.  

 

Proiectul numărul 13, 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 (tronson II) în imobilul situat în str. Revoluției nr. 

16, bl. C2, ap. 50 (tronson II) în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, 

Radu Nițu, Lupu Cătălina și cam atât, restul văd că nu vreți nici măcar să vă semnați 

propriile...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Inițiatori sunt toți, domnule 

președinte de ședință, dacă nu știați.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu văd semnături, deci clar...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu vă uitați dumneavoastră, nu are 

nicio legătură ceea ce spuneți.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu mai contează, știe lumea cine 

sunt inițiatorii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Auziți, dar dumeavoastră când erați în 

străinătate la specializare? Nu mai erați atunci când plecați de multe ori din consiliul de 

administrație.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Era motivat, da dumneavoastră 

nu știți ce-i aia specializare, hai să nu întrăm în alte discuții... alte discuții? Vă rog, la 

subiect, da?” 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Dacă nu vedeți semnături, înseamnă 

că nu am fost prezenți, mulțumesc.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Of, m-ați omorât. Supunem la 

vot.” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Vreți și alte motive... și nu uitați că 

votul se dă acum în ședința de plen, extraordinară. Atunci că hai să terminăm cu 

cancanurile dumneavoastră și circurile.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Aici chiar mi-ați plăcut. Ați fost 

simpatică. Aveți o bilă albă din punctul meu. Ai fost tare, bun. Haideți supunem la vot.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, mai faceți chestii din 

astea că se trezesc colegii. Foarte bine... erau amorțiți, adormiți, o parte din ei.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”I-am dat ei bilă albă, chiar nu 

verau să vă dau dumneavoastră o bilă neagră. Da, supunem la vot, cine este pentru, 

împotriva, abțineri.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 20 de 

voturi “pentru” devenind hotărârea nr. 202. 

 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Proiectul numărul 14, proiect 

de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se  

repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 

114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri 

locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu.  

Da, dacă sunt discuții... înțeleg că nu, supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, 

abțineri? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 203. 

Drept pentru care vă mulțumesc.  

 

Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 

consultării și informării publicului nr. 25088 din 22.03.2018 privind documentația 

P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective pentru 

tineri în regim de închiriere” -generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Calea 

Munteniei nr. 57, nr. cad. 61662 și 61660; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Dacă sunt discuții... vă rog, un amendament.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Am și eu un amendament. Se modifică la 

articolul 2 cu următorul conținut. Articolul 2 aprobarea planului urbanistic zonal 

”Construire locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere”, generat de imobilele 

amplasate în Focșani, strada Calea Munteniei, nr. 57, nr. cadastral 61.662, 61.661 și 

61.660 conform anexelor nr. 2, Regulamentul local de urbanism și nr. 3 reglemetări care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre și având durata de valabilitate de 5 ani de la data 

prezentei hotărâri. Toate celelate prevederi ale proiectului de hotărâre rămân neschimbate. 

Mulțumesc.” 
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Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc. Dacă sunt alte 

discuții. Domnul Tănase, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Vă spun punctul meu de vedere, asta este un 

proiect minciună cum a fost cu spitalul, înțelegeți? E ceva similat. Facem spitalul, băgăm 

escavator, ăsta e un proiect minciună pentru... să se bucure... nu știu, niște oameni, să-i 

păcăliți. Dar noi oricum o să-l votăm, nu-i nicio problemă, știm că n-o să fie făcut, dar 

asta e...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles...da. Supunem la 

vot, dacă nu mai sunt alte discuții, vreți să nu ne mai faceți mincinoși? Mai sunt alte 

discuții? Nu? Supunem la vot. Amendamentul, domnule consilier, scuzați. Cine este 

pentru, împotrivă, abțineri? Cu 20 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. 

Supunem la vot proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? ” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 20 voturi „pentru”, devenind 

hotărârea nr. 204. 

Proiectul nr.16, proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind 

reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de 

întârziere datorate bugetului local al municipiului Focșani de către persoane juridice 

și persoane fizice autorizate” ; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Domnul Tănase” . 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Vreau doar să pun două întrebări. Deci, o 

primă întrebare ar fi să ne explice mai bine în ce constă acest proiect și a doua întrebare 

este până la ce dată trebuie plătit impozitul pe anul în curs,  ca să nu fie cu penalizări” .  

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Nazâru... vă rog 

frumos! Numai puțin să vă aducă microfonul” . 

 Domnul Meluș Nazâru: „Voi începe cu a doua întrebare, impozitele și taxele 

locale...vorbesc de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, și impozitul pe mijloace de 

transport se plătesc în două tranșe, respectiv două tranșe semestriale, perioada 1 ianuarie 

– 30 iunie are termen de plată 31 martie a anului , perioada iulie decembrie are termen de 

plată 30 septembrie a anului respectiv pentru neplata primei tranșe până la 31 martie, 

începând cu 1 aprilie se calculează majorări de întârziere 1 % la valoarea debitului 

neachitat. Începând cu septembrie, dacă nu se plătește, se plătesc majorări și pentru cea 

de-a doua tranșă” . 

Domnul consilier Neculai Tănase: „ Domnule Primar, numai un pic ca să 

ascultăm aici” . 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Dacă sunteți plictisit, domnule 

Primar, da... puteți să plecați ca și data trecută.”  
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 Domnul consilier Neculai Tănase : „ Credeți că toți sunt deștepți ca 

dumneavoastră...” 

Domnul Meluș Nazâru: „Referitor la proiectul de astăzi, sunt...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Se cere și în plen, nu scrie niciunde 

lucrul acesta domnule Primar” . 

Domnul Meluș Nazâru: „Sunt societăți comerciale, care uneori întâmpină greutăți, în a-

și achita impozitele și taxele locale, conform legii 227, codul de procedură fiscală prin 

Hotărârea Consiliului Local. Se pot aproba eșalonări la plată, pe perioada eșalonării, ei 

vor plăti majorări, doar la jumătatea...adică, 0,5 pe lună.  

Bun, de asemeni, când se acordă asemenea facilități, societățile sunt obligate să 

constituie o garanție, care să ne confere nouă siguranța că nu vom pierde debitele”.  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar aveți calitatea de 

invitat” . 

Domnul Meluș Nazâru: „Garanția constă...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu v-ați înscris la cuvânt” ! 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, la ședința asta sunteți invitat domnule 

Primar! ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „V-a spus colegul meu și așteaptă un 

răspuns de la domnul director” . 

Domnul Meluș Nazâru: „Garanția constituită poate fi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Nazâru, dați-mi voie!  

Acest proiect de dezbatere publică a fost publicat pe site-ul Primăriei Municipiului 

Focșani, la data de.. a stat 30 de zile, nu am primit nici o întrebare, nici măcar de la domnul 

consilier local Tănase. Acum vrea în ședință să afle tot, domnule consilier”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „N-aveam voie să pun... ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu citiți nici un raport...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi și atunci, care-i problema? Am pus niște 

întrebări” ...Asta-i părerea dumneavoastră domnule Primar, e o părere eronată, să știți, 

foarte eronată” . 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se vede din întrebările pe care le 

adresați” .  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Îmi pare rău! Îmi pare rău!  

Dumneavoastră sunteți finanțist, vă înțeleg probabil...Înțelegeți mult mai ușor decât 

noi, noi suntem un pic mai în urmă așa... ” 

 Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, ne certați 

sau..credeți că suntem la școală... sau unde... iar începeți să ne certați? Credeți 

dumneavoastră că suntem așa la...”  
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 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Bun.A..ă...  Dacă pe subiectul 

ăsta... Vă rog frumos domnule consilier! ” 

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

Președinte! Aș vrea să vă supun atenției la art. 9 de pe proiect... da... din regulament, la 

capitolul garanții. Haideți să ne uităm cu ... la punctul 8 scrie așa: Municipiul Focșani 

eliberează garanțiile în termenul de 15 zile de la data întocmirii referatului de finalizare a 

eșalonării, la punctul 1, la punctul 2, mă scuzați, avem garanțiile, da? Eliberarea 

garanțiilor înseamnă și radierea sechestului asigurător din cartea funciară? ... Că aici scrie 

la punctul c... ” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, se vor face procedurile legale 

pentru radiere” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da... mie sincer mi se pare cam 

mult 15 zile să dea radierea” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Există o procedură... dar nu știu dacă 

e...Da...”  

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Păi...De la întocmirea referatului, 

de finalizare a eșalonării, da... înseamnă că debitul a fost achitat și se procedează în 

consecință” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Radierea se face la cartea funciară” 

. 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Păi.... la ... asta spun” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi avem un termen maxim aici”. 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Da... mai sunt sărbători legale” 

. 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „ Nu...nu... mie mi se pare cam 

mult, că sunt situații, de asta spun, sunt situații în  care” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier aveți dreptate, aveți 

dreptate” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „ Nu, eu vă spun...” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar este un termen maximal, este un 

termen maximal, dar asta nu înseamnă, așa cum a spus și domnul Nazâru, că trebuie să 

așteptăm să curgă cele 15 zile. Poate fi făcută, dacă avem toată documentația și procedura  

ne permite, mai ales, că trebuie să intervenim.  

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Păi... Putem să băgăm aici maxim 

15 zile” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun... Putem face un amendament să 

spunem aici termenul maxim” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Maxim 15 zile” . 
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 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Termen de maxim 15 zile..da ?”  

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Că după aia s-ar îngreuna o 

eventuală vânzare – cumpărare”  . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Propuneți, propune un amendament, 

propuneți un amendament” ! 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să se introducă maxim 15 zile” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da. Maxim 15 zile”. 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Ăsta-i lege, e scris în lege. N-

are rost să mai facem un amendament” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și dacă-i maxim, care-i problema? Cu 

ce afectează? ” 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu. S-au întâmplat cazuri, în 

care să... dureze atât... mai mult” . 

 Domnul Meluș Nazâru: „ Avem o singură solicitare de când lucrez eu.  Pe 

persoane juridice, este o singură solicitare de la S. C. Marmura S. R. L. care are niște 

probleme deosebite și ne-a rugat, să-i acordăm această facilitate. Nu va ajunge, nici într-

un caz nu va depăși anul 2018” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Nu... Eu am... ”  

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc! Am înțeles” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Ca idee, aceste chestiuni... da... 

sunt sensibile din punctul meu de vedere și ar trebui tratate cu celeritate, da” ? 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Corect! ” 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „15 zile s-a scris aici, mie mi se 

pare cam mult, dar dacă așa e termenul... ” 

  Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă așa-i termenul legal, n-

are rost să... ” 

  Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Eu știu că-i termenul legal, da... 

să nu se depășească... Asta am... ” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Întrebările astea s-au pus pentru că, tocmai s-

a citit proiectul ăsta” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. L-a citit domnul Gheoca și-l 

felicit! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Omul a înțeles” . 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da ce credeți că eu am întrebat dacă a citit 

domnul Nițu? ” 
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Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu că ați fi înțeles 

dumneavoastră. Doamne ferește! Haideți să supunem la vot proiectul. Cine este pentru, 

împotrivă, abțineri?  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se adoptă cu 20 de voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr. 205. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Proiectul...fără 

amendamente...  

 

Proiectul nr.17: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului 

Local nr.346/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

pentru obiectivul creșterii eficienței energetice pentru imobilul corp școală, inclusiv 

lucrări conexe pentru Școala Gimnazială Ion Basgan din Focșani.  

Domnul Tănase, vă rog! ”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, mai înainte, domnul Primar a spus că să 

punem întrebări la comisie, la proiectul acesta, care l-ați băgat acuma, pe ultima sută de 

metri. Am pus întrebări la comisie, nimeni nu mi-a dat nici o explicație. N-avem nimic 

împotriva acestui proiect, este bine să-l băgați peste două săptămâni, când avem ordinară 

și atunci o să votăm în cunoștință de cauză” . 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, nu ați întrebat. 

Eram aici și nu ați întrebat nimic” . 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, adică dumneavoastră 

credeți că eu mint aici de față cu toată lumea? ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun. Vă dau explicațiile acum și vă 

spun că este unul din proiectele pentru care noi am depus cereri de finanțare la Agenția de 

Dezvoltare Regionala Sud-Est Brăila pentru atragere de fonduri europene. Da? Și în urma 

verificărilor făcute, .. în urma verificărilor făcute de către specialiștii din cadrul acestei 

agenții s-au constatat mici modificări, care se impun a se  face la documentație si la 

Hotărârea de Consiliu Local. În loc de lucrări conexe se înlocuiește cu sintagma „lucrări 

anexe”. E o chestiune de semantică. Se aprobă valoarea totală a proiectului de la...până 

la... Da? Sunt niște chestiuni simple.  

Indicatorii propuși au fost aceiași, deci nu e nici o modificare, decât de un 0,22 lei, 

adică 22 de bani. Au ...ne verifică la punct și virgulă, de-asta vă spuneam că toate 

proiectele pe fonduri europene sunt verificate și paraverificate” . 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Durează asta.... Da ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Și cauza ....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „ Era foarte  simplu să se explice la comisie și 

nu era absolut nici o problemă” . 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Din cauza acestor constatări, a trebuit 

noi, să modificăm proiectul” . 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Bun ... Spuneți domnișoara 

Dimitriu” . 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte!  

Ca și în cazul altor proiecte, care intră pe ordinea de zi, în ziua ședințelor,  că sunt ele 

extraordinare sau ordinare, să înțeleg domnule Primar, că se muncește până-n momentul 

respectiv, sau nu se știe dinainte că e nevoie de o rectificare, de o ceva ? Deci astea sunt 

așa.... ca să nu avem timp să le citim. Da? Pentru că practic votăm în necunoștință de cauză 

și profitați de fiecare dată de aspectul ăsta. Este de la începutul mandatului dumneavoastră 

de Primar, de când suntem noi consilieri, deci nu e nici o mirare. Nu înseamnă că proiectul 

nu este ok., nu înseamnă că nu-l votăm, nu înseamnă că... ideea este ... și atrag atenția încă 

o dată, că dumneavoastră nu faceți altceva, decât sabotați acest Consiliu Local. 

Mulțumesc” ! 

 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Mulțumesc și eu domnișoara 

Dimitriu. Dacă ar fi numai astea, ce n-ați vota, aș înțelege. Da. Supunem la vot proiectul. 

Cine este pentru, împotrivă, abțineri ? 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se  adoptă cu 20 de voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr. 206. 

 

Haideți să distribuim buletinele de vot! ” 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: „ Nu se fac contestații? ...Domnul 

consilier, vă rog frumos... În ce privește numirea reprezentantului Consiliului Local al 

municipiului Focșani, în Consiliul de Administrație, al Liceului cu Program Sportiv, 

Gongu Emanuel, 14 voturi pentru, 6 împotrivă și 0 nule. Cu 14 voturi pentru și 6 abțineri 

din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru și Filimon Ionuț. 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ăsta este proiectul, ăsta este de la... ” 

 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: „La Liceul cu Program Sportiv” . 

 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Haideți să votăm proiectul! 

Cine este pentru, împotrivă, abțineri?  Da.. domnule... 14 voturi”  

Cu 14 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

207. 
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Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: „Bun, numirea reprezentantului 

Consiliului Local al municipiului Focșani, în Consiliul de Administrație, al Clubului 

Sportiv Focșani, domnul Gongu Emanuel. 14 voturi pentru, 6 împotrivă, 0 nule. Drept 

pentru care supunem la vot proiectul. Cu 14 voturi pentru și 6 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru și Filimon Ionuț. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Cine este pentru, împotrivă, 

abțineri... acuma sunt mai puține... 13. Vă rog, domnule consilier Gongu, dacă vreți să 

comentați” .  

Cu 13 voturi pentru și 7 abțineri din partea domnilor consilieri Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Filimon  Ionuț și Dobre Claudiu Alin proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 208. 

 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Mulțumesc domnule președinte, le 

mulțumesc colegilor, că mi-au acordat acest vot de încredere și domnule Tănase, vă 

mulțumesc dumneavoastră, că mi-ați făcut loc în aceste consilii. Țin să vă anunț, că dețin 

recordul acestui Consiliu Local, niciodată un consilier municipal nu a avut 7 consilii de 

administrație și unul director, deci am 8 consilii. Eu le fac față. Vă mulțumesc foarte mult! 

Dumneavoastră nu le faceți față! Vă mulțumesc foarte mult, să știți! ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Felicitări! Știți de ce ați obținut asta? Pentru 

că sunteți independent, și de asta fiind independent, independent cred că, de soție, da nu 

de PSD, de PSD, în nici un caz” . 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Vă mulțumesc! ... lăsați-mi soția-n pace! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Lista e deschisă” . 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Vă rog frumos, nu vă permit să vorbiți 

despre familia mea, când dumneavoastră, după ce ați avut, ce ați făcut în familia 

dumneavoastră, ați făcut-o harcea-parcea. N-aveți cum să vorbiți despre altul... Vă rog 

frumos! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu mai faceți atacuri la 

familie! ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Și sunt în 8 consilii de administrație, pentru 

că mă interesează cetățenii, pentru că de-asta m-au votat, da? Să mă duc pentru interesele 

lor. Vă mulțumesc! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Puteți veni și la PSD, ca să 

ocupați toate funcțiile, toate, veniți și la PSD, să treceți toate partidele, ba nu, lista este 

deschisă, vă primim, vă primim și pe dumneavoastră... da, dacă vreți semnați adeziunea”. 
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Domnul Președinte de ședință mulțumește consilierilor locali pentru participare și 

declară lucrările ședinței închise. 
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