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R O M Â N I A 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

                                                          

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE  

din data de 18.03.2019  

 

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

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

municipiului Focşani. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, deschide 

şedinţa extraordinară din data de 18.03.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia 

domnului Primar nr.258/14.03.2019, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 

17 consilieri locali din cei 21 de consilieri locali fiind îndeplinită condiția art.40 

alin.1 din Legea administrației publice, absentând următorii consilieri locali: 

doamna consilier Drumea Alina Ramona, domnul Gongu Emanuel, Filimon Ionuț și 

Bîrsan Costel, fiind parcursă procedura de deschidere a acestei ședințe, dă cuvântul 

domnului președinte de ședință.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Multumesc domnule 

secretar, bună ziua domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

invitați dăm curs citirii ordinii de zi prin a întreba dacă sunt discuții. Vă rog domnule 

Primar”.  

La şedinţă participă: 

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

- d-nul Dan Grigoraș – director Direcția Relații interne și internaționale;   

- d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

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

agricultură; 

- d-ra Andreea Radu – arhivar serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

- d-na Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate ; 

- d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții; 

- d-na Andreea Cherciu – Șef Serviciu Autorizări construcții; 
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- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nulAdrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Vulpoiu Adrian – Director Direcția de Dezvoltare și Servicii Publice  

- d-na Pamfil Daniela – inspector, Serviciul Corp de Control al Primarului  

- d-na Constantinescu Rodica – inspector, Serviciul Administrație Publică 

Locală  

- d-nul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef  

- d-na Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate  

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

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

Consiliului Local  

- d-nul Manoliu Marius – consilier Cabinet Primar 

- d-na Mandea Ionica – consilier, Corp Control al Primarului  

- d-nul Bratu Bogdan – consilier, Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor  

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.  

Secțiunea I – proiecte de hotărâri 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico 

economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion 

Basgan”, din municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

Studiu de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Sistematizare 

verticală și rețele exterioare str. Măgura nr. 123”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind 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 
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5. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Cotești” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 

5693, Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5701, Tronson 3, Tarla 0, Parcela 5693 și Tronson 

4, Tarla 0, Parcela 5693 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Dimitrie Caian” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1524, 

ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Frăției” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 

6119 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 120, 118, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. G-ral Gheorghe Magheru” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, 

Tarla 0, Parcela 7641 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5789, ce aparține domeniului 

public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. George Coșbuc” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 

Parcela 5718 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5718, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”Fundătura Gheorghe Asachi” situat în Focșani, identificat cu Tarla 119, 

Parcela 6219, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Ghinea Dorinel” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 

Parcela 5762 și Tronson 2, Tarla 0, Parcelele 5762, 5734/1, 5734/2, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Nicolae Iorga” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5405, 
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ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Patriei” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 6303, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Popa Șapcă” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5691, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Slt. Gheorghe Potop” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 

0, Parcela 5846 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5846, ce aparține domeniului public 

al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Slt. Tănăsescu Dumitru” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, 

Parcela 1692, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”str. Vămii” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8344, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani 

și Golești, județul Vrancea; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru 

achizitionarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al 

contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, la nivelul Municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul 

Focșani a apartamentului nr. 38, în suprafață utilă de 10,31 mp. situat în Focșani, str. 
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Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, et. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 12287; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri, bună ziua stimați reprezentanți ai mass media. Pentru astăzi am de propus 

în completarea ordinii de zi un proiect de hotărâre și anume:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 65114, în suprafață de 7043 mp., 

situat în Focșani, T 93, Parcelele 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5287, 

5289, 5290, 5292, 5293, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu : „Mulțumesc domnule 

Primar, înainte de a supune la vot ordinea de zi propun 1 minut de discuții pentru 

fiecare consilier local, dacă sunt și alte propuneri ? Dacă nu sunt supun la vot 

propunerea de 1 minut”  

 Se aprobă alocarea unui 1 minut pentru fiecare consilier local cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri locali : Dimitriu Ana – Maria, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu – 

Dumitru și Tănase Neculai.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu : „Supune la vot ordinea de 

zi, împreună cu proiectul de hotărâre în completarea ordinii de zi.” 

Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi, 17 voturi „pentru”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu, prezintă punctul 1 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; 

Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi, dacă nu sunt discuții supun la vot 

ordinea de zi. Vă rog domnule consilier:  

Domnul consilier Radu Nițu: „Doresc să fac câteva amendamente la acest 

proiect. Se completează anexa cu următoarele obiective:  

CAP.67.02. Cultură, recreere și religie, alte cheltuieli:  

1. PUZ  și studiu fezabilitate pentru “Amenajare spații verzi și zone de agrement 

– 140 ha”.  

Credit de angajament = 714,00 mii lei 

Credit bugetar = 714,00 mii lei  
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CAP.70.02. Locuințe, servicii și dezvoltare publică  

Alte cheltuieli:  

1. Actualizarea Documentație tehnico -economica “Branșament alimentare cu 

apă și canalizare, instalații irigații în incinta Stadion Mândrești, str. 

Luceafărului nr.11”.  

Credit de angajament = 2,0 mii lei 

Credit bugetar = 2,0 mii lei  

2. Achiziționare imobil apartament nr. 72, situat în str. Aleea Căminului nr.12 

bloc G2, et.3  

Credit de angajament  = 18,00 mii lei  

Credit bugetar = 18,00 mii lei  

3. Achiziționare imobil apartament nr. 38, situat în str. Aleea Căminului nr.12, 

bloc G2, et.1  

Credit de angajament = 19,00 mii lei  

Credit bugetar = 19,00 mii lei  

 

4. SF locuinte colective pentru tineri în regim de închiriere str. Calea Munteniei 

57- ANL  

Credit de angajament = 5,0 mii lei  

Credit bugetar = 110,0 mii lei  

CAP.84.02. Transporturi  

Alte cheltuieli: Documentație tehnico – economică pentru Dezvoltarea rețelei 

de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing  

Credit angajament = 10,0 mii lei  

Credit bugetar = 10,0 mii lei  

Astfel se suplimentează cu 873,00 mii lei suma destinată finanțării secțiunii 

de dezvoltare și se diminuează cu aceeași valoare suma destinată acoperirii golurilor 

de casă.  

  Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Mulțumesc domnule 

consilier, dacă mai sunt și alte discuții? Vă rog doamna consilier”.  
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Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mulțumesc domnule președinte, 

bună ziua, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2019, 

a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent, am câteva precizări și o să încep în felul următor. La capitolul 51.02 - 

autorități executive este vorba despre un xerox A0 -ploter. Da? Primăria 

Municipiului Focșani mai are unul și nu cred că este cazul să-l dețină și pe al 2 -lea. 

Nu are? Nu, vă rog spuneți-mi dacă Primăria are sau nu plotter? Aveți da?  

Doamna Costin Cristina – șef Serviciu Investiții: “Avem dar nu a fost 

plătit”. 

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Să înțeleg că nu s-a plătit până la 

momentul de față? Sunt 500 milioane de lei, adică? Și eu întreb: necesitatea acestui 

plotter, studiile de fezabilitate, documentațiile de avizare toate se fac de către firmele 

care asigură această documentație și nu cred că Primăria face așa ceva, adică? De 

aceea întreb, poate mă lămurește cineva”.  

Dna Simona Poeană – Șef Serviciu Contabilitate: „Nu am mai avut voie să 

facem plăți la sfârșitul anului de pe data de 21, nu au mai fost făcute plăți. Este credit 

bugetar și trebuie plătit anul acesta. Este plotter-ul care a fost achiziționat și nu este 

achitat”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Ok, și o altă întrebare. Dacă într-

adevăr nu a fost plătit când trebuia să înțeleg ....” 

Dna Simona Poeană – Șef Serviciu Contabilitate: „Nu este vorba că nu a 

fost plătit când trebuia ... Așa a fost programul de la Finanțele Publice pentru 

decontarea cheltuielilor, nu că nu s-a putut plăti din alte motive. Atât a fost 

programul”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Asta a fost valoarea reală sau 

avem penalități”?  

Dna Simona Poeană– Șef Serviciu Contabilitate: „Nu, nu sunt penalitați”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mulțumesc, imediat ... întreb. 

Nota de fundamentare pe care o avem aici la mapă este semnată de ... aprobată de 

Primarul Misăilă și asumată de directorul executiv, ing. Bratu Bogdan, de fapt este 

semnat în dreptul dumnealui de către altcineva este semnat cu “pentru” și la fel de 

către doamna inginer Costin Cristina la fel este semnat “pentru”. Eu întreb dacă 

directorul executiv  și seful de serviciu nu și-au asumat această notă de fundamentare 
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cum credeți că Consiliul Local o să voteze ceea ce este scris în această notă de 

fundamentare totuși”?  

Dna Costin Cristina– șef Serviciu Investiții: “În acea perioadă eram în 

concediu și mă înlocuia altcineva prin fișa postului, domnul inginer Grosu și are 

dreptul să semneze în locul meu. Eram în concediu”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: “Am înțeles, ok. Și în toată .....” 

Dna Costin Cristina– șef Serviciu Investiții: “Este o altă situație acolo nu 

are numire domnul ing. Bratu Bogdan”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Aș vrea să vă mai întreb următorul 

lucru: Aveți aici DALI -uri reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul UAT 

Municipiului Focșani. O să am rugămintea să ni le enumerați și nouă care sunt acele 

existente și pe care vreți să le reabilitați și ... în acest proiect este numai nota de 

fundamentare și în acest proiect evident sunt numai studii de fezabilitate și DALI-

uri. De când ați venit la Primărie din 2016 s-au făcut în continuu studii de fezabilitate 

și DALI-uri și stau să mă gândesc care dintre acestea într-un final vor fi terminate 

până la finalul mandatului dumneavoastră? Mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Acesta este lait-motivul PNL -

ului când vor fi terminate? Dar nu m-ați întrebat cât de greu este să începem. Dacă 

vă uitați cu atenție și citiți în amănunt nu așa pe sărite o să vedeți că sunt chiar lucrări 

de executat. In acest proiect pentru care avem deja contractele finalizate, trebuie doar 

semnate. Procedurile de achiziții sunt finalizate, contractele așteaptă să fie semnate 

și haideți să le enumăr: La capitolul 84.02 avem refacere infrastructură străzi Căpitan 

Stoenescu. Reabilitare și modernizare strada Revoluției, Aleea Sudului, Căpitan 

Crețu Florin, Aleea Parc. Refacere infrastructură strada Panduri. Refacere 

infrastructură strada Poligonului care este deja în lucru. Refacere infrastructură str. 

Popa Șapcă, George Coșbuc, Ghinea Dorinel, Magherului, Dornișoarei, Teiului- 

care este în lucru. Refacere infrastructură str. Ion Basgan care este în lucru, refacere 

pasaj Balada este la proiect tehnic. Reabilitare, modernizare drumuri locale Gloriei, 

Caragiale, Traian Ionescu, Moș Ion Roată, Transilvaniei, Rodnei, Allecu Russo, 

Albinei, Cărăbuș, Jiliștei, 13 Decembrie, Putnei, Diviziei, 1 Mai, Podgoriei, Ion 

Creangă, Aleea Școlii, Aleea Florilor, Cartier CFR, Emil Racovită, Tătulescu, 

Nicolae Titulescu, Timotei Cipariu, Arh. Ion Mincu, Muncitori, Miron Costin, 

Mărăști, Duiliu Zamfirescu. Toate acestea vor fi date în lucru pentru că nu am 

așteptat să semneze domnul președinte al dumneavoastră Iohanis, aprobarea 

bugetului la nivel național, da? Din acest motiv am propus acest proiect de hotărâre 
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spre aprobare. La fel avem în lucru Alexandru Sahia, Fundătura Sahia și strada 

Alunei, refacere infrastructură strada Nicolae Săveanu, strada Cincinat Pavelescu, 

strada Focșa. Refacere infrastructură strada Tănăsescu, strada Tinereții. Acestea sunt 

proiecte care urmează să înceapă după aprobarea acestui proiect de hotărâre și în 

continuare pentru a avea cursivitate în ceea ce înseamnă activitatea de investiții în 

Municipiul Focșani a trebuit să facem și celelalte documentații de avizare. În ceea 

ce privește locurile de joacă, sunt locuri de joacă care există în evidența Primăriei 

Municipiului Focșani, în inventarul Municipiului Focșani unde nu s-au mai investit 

de foarte mult timp și nu s-au mai modernizat și se impune o modernizare și avem 

14 locuri de joacă. Vreți să vi le citesc pe toate? Le citesc. Avem strada Teiului, bloc 

11 E loc de joacă pentru copii, strada Ghinea Dorinel intersecția cu strada Magheru, 

locul de joacă pentru copii bulevardul Unirii intersecție cu Anghel Salighny, locul 

de joacă din strada Eroilor, strada Duiliu Zamfirescu, locul de joacă pentru copii 

Strada Mare a Unirii intersecție cu strada Mihai Eminescu. Locul de joacă din 

Bulevardul Independenței în spatele bisericii Sfântul Gheorghe. Strada Bîrsei nr. 8, 

Ulmului nr. 5 ANL  și Ulmului nr. 11 ANL Sud. Strada Revoluției, strada 1 Iunie în 

spate la Mausoleul Eroilor din Sud. Strada 1 Decembrie intersecție cu strada Bucegi. 

Strada 1 Decembrie intersecție cu strada Constituției. Iată sunt cele 14 locuri de joacă 

ce urmează a fi rehabilitate! 

Mai mult decât atât, tot în urma acestui proiect, am uitat să vă mai subliniez 

faptul că mai avem niște locuri de joacă care așteaptă să fie reabilitate doar trebuie 

semnat contractul, pentru că nu aveam sursa de finanțare, și vorbesc aici de Cartier 

Gară, locul de joacă din str. Peneș Curcanul și locul de joacă din Grădina Publică.  

Da, sunt tot locuri de joacă pentru copii și în continuare sunt celelalte investiții 

pe care noi le avem.  

Dar, vreau totodată, doamnelor și domnilor consilieri, pentru că nimeni 

probabil nu a întrebat, e un amendament într-adevăr abia acum formulat de către 

colegii mei din Consiliul local din grupul PSD - ALDE – UNPR, este vorba, și vreau 

să anunț în premieră cetățenii Municipiului Focșani, că sper eu că am găsit o soluție 

pentru a atinge acea țintă de 26 mp. de spațiu verde pe cap de locuitor. 

Și vreau să anunț, în premieră, faptul că ne-am gândit că Primăria 

Municipiului Focșani, Consiliul Local al Municipiului Focșani, deține în proprietate 

aproximativ 152 ha de pășune.  

Din aceste 152 ha de pășune, 140 ha pot fi atrase în intravilan și utilizate, 

printr-o amenajare corespunzătoare, ca zone de agrement și spații verzi, astfel încât 
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cetățenii Municipiului Focșani să se poată bucura de condiții decente și un mediu cât 

mai curat în acest oraș. 

Dar, pentru acest lucru, vom demara un plan urbanistic zonal, prin care 

atragem în intravilan această suprafață de pășune, pe de o parte și, pe de altă parte, 

solicităm schimbarea destinației din pășune în spații verzi și zone de agreement, 

urmând ca, la finalizarea acestui PUZ și a studiului de fezabilitate, să vedem ce sume 

sunt necesare pentru a amenaja aceste suprafețe.  

Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință Domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

Primar” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

președinte. Mai aveam o întrebare, și îmi cer scuze că am uitat. Aveți aici trecut 

reabilitare Monumentul Unirii.  

Știți că grupul consilierilor locali ai Partidului Național Liberal au cerut, încă 

de anul trecut, avizul de la Ministerul Culturii pentru a vedea că, într-adevăr atunci 

când ați intervenit asupra lui, s-a intervenit conform legii.  

Aș vrea, încă o data, și repet, a trecut aproape un an, să ne prezentați avizul de 

la Ministerul Culturii.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vi l-am prezentat, stimată 

domnișoară, în ședința respectivă. Nu vi l-am dat într-adevăr în format hârtie.  

O să rog colegii să vi-l pună la dispoziție în format hârtie.  

Iar dacă tot mi-ați ridicat mingea la fileu, vă aduc la cunoștință că astăzi au 

reînceput lucrările la acest monument.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

Primar.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Mulțumesc domnule 

președinte. Domnule Primar, am două nelămuriri. Tocmai ați dat citire acelor străzi 

de la capitolul 84.02 și ați spus că str. Ion Basgan este în lucru. Este în lucru 

documentația, nu strada.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt finalizate procedurile de 

achiziție…” 
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Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Deci documentația…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este finalizat proiectul tehnic,  

trebuie să dăm ordin de începere a lucrărilor.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Mai este un proiect de 

modificare a hotărârii astăzi. Mulțumeasc. Și doi, spuneți-mi de locul de joacă de pe 

str. Bucegi nr. 30-32. Eu am făcut o solicitare la care am primit răspuns, anul trecut 

a fost, și mi s-a spus că este prins în reabilitare locuri de joacă, dacă puteți să-mi 

spuneți, dacă nu, eu aș propune un amendament să îl prindem chiar acum.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Există un loc de joacă care nu a 

fost…” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Da a fost un loc de joacă…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Trebuie verificat, o să luăm în 

calcul și propunerea dumneavoastră, trebuie verificat care este situația juridică a 

terenului…” 

Domnul Bogdan Bratu – Director Direcția Managementul proiectelor și 

investiții: „Să localizeze un pic pentru că s-ar putea să fie unul din cele deja 

existente…” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Exact în spatele la 

Policlinica 2 e un punct termic și vis-à-vis în spatele …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Loc de joacă pentru copii str. 1 

Decembrie intersecție cu str. Bucegi…” 

Domnul Bogdan Bratu – Director Direcția Managementul proiectelor și 

investiții: „Acesta este.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Ăla este nu? Ok.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Face parte din numărul meu 

norocos 13, pe ordinea de zi.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Mulțumesc frumos.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc domnule președinte. Mai 

înainte, când colega mea i-a adresat domnului Primar niște întrebări, domnul Primar 

i-a spus că este laitmotivul PNL-ului în sensul că i-am cerut termene de finalizare a 
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lucrărilor. Să știți că noi, zilnic, avem contacte cu cetățenii, nu este laitmotivul 

nostru.  

Având contacte cu cetățenii Municipiului Focșani ei ne întreabă „domnule 

când se finalizează, ce lucrări se finalizează, spuneți-ne și nouă, că oamenii sunt 

interesați că nu neapărat noi vrem să vă căutăm nod în papură. Asta vă spun. Nu o 

mai luați așa personal. Ne interesează. 

Apoi, cu spațiul verde care ați spus dumneavoastră, păi acolo spațiul verde nu 

era locul pentru spital, unde spuneți dumneavoastră? Dar spitalul se mai face?”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu are nicio legătură.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Întrebarea este că anul trecut pe vremea 

aceasta erați cu spitalul…” 

Președintele de ședință domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnule 

consilier, vorbiți pe subiect vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi pe subiect vorbesc. Este o 

investiție.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este un obiectiv de investiții al 

Consiliului Județean. Nu vă pot da informații în acest moment.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: Păi anul trecut așa spuneați că noi ne 

opunem pentru spital.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier,…”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și când îl faceți?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Treaba noastră când îl facem.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Atunci am înțeles. Deci acesta va fi 

răspunsul care îl dăm cetățenilor, că e treaba acelor de la PSD când îl fac. Am înțeles. 

Mulțumesc pentru răspuns.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor consilieri haideți să 

dăm un răspuns punctual și aplicat. Pentru construirea spitalului județean în acest 

moment s-a elaborat documentația pentru planul urbanistic zonal.  



13 
 

Este în procedură de elaborare a acestei documentații și de obținere a hotărârii 

Consiliului Local pentru planul urbanistic zonal. Nu poate fi construit un obiectiv, 

așa peste noapte. V-am mai spus.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Anul trecut, așa spuneați că din cauza 

noastră nu puteți să-l faceți, acum nu aveți plan urbanistic zonal. S-a schimbat 

treaba?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Consiliul Județean și-a continuat 

proiectul…” 

Domnul consilir Neculai Tănase: „Păi Consiliul Județean, am văzut că e 

singurul consiliu județean din țară, care nu a preluat spitalul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru că a făcut foarte bine că 

era cu datorii lăsate tot de…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Fără datorii. Domnul Ponta, care a fost 

prim ministru, a spus că vi-l dădea fără datorii...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avea 150 miliarde…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „A spus că vi-l dădea fără datorii...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cine a spus?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Ponta a spus într-o declarație 

zilele trecute. Ați stat lângă el și poate v-a spus și dumneavoastră…” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Eu supun la vot 

amendamentul...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Mai am și eu ceva de spus...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci acesta este un proiect destul de 

amplu ceea ce doriți dumneavoastră…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Facem politică în loc să facem 

administrație”. 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: ”Vă rog domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Mulțumesc domnule președinte.  
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Domnule Primar, vreau să vă întreb de identificarea locului cu spațiul de 

recreere, cu spațiul verde, deci asta o întrebare. Și, legat de problema aceasta, 

rugămintea mea este ca toate spațiile verzi care sunt între blocuri mai mari, mai mici, 

nu contează, în momentul de față să treacă din curți construcții în spații verzi pentru 

a nu mai fi retrocedate sau date nu știu cum, pentru că știți foarte bine, când sunt 

retrocedate anumite suprafețe între blocuri că nu se poate construi și după aceea 

trebuie să facem schimb.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier sunt perfect 

de acord cu dumneavoastră dar votați odată inventarul ăla că noi asta propunem prin 

inventar. Nu ați observant? Mulțumesc.  

Inventarierea cărților funciare și a tuturor modificărilor și a tuturor 

măsurătorilor care s-a făcut și s-a tot lungit atâta timp în Consiliu Local, în 9 ședințe 

ați fost împotrivă dumneavoastră cu colegii dumneavoastră, tocmai asta viza, să 

stabilim foarte clar care sunt categoriile de folosință a tuturor terenurilor din 

domeniul public și privat ale Municipalității.  

Domnul consilier Dan Buzoi: Și nu au fost stabilite? Nu erau stabilite de 

înainte? Și nu se pot transforma? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În urma inventarierii s-a stabilit 

foarte clar și s-a propus întocmirea unor cărți funciare, ceea ce aveți în continuare pe 

ordinea de zi de la punctul 5.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Și credeți că nu se putea transfera de colo 

colo dacă nu avea intabulare?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Fără carte funciară și fără 

aprobarea Consiliului local nu se putea face.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Dar se poate da pe Legea 11 fără carte 

funciară?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu se poate da pe legea 11. Unde 

vi s-a spus că se poate da pe legea 11? Pe legea 10 nu pe legea 11.” 

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:  

„Domnule consilier, noi la nivelul municipiului am terminat cu legea 10. Legea 10 

din 2001 care presupune retrocedarea terenurilor celor cărora le-au fost preluate în 

mod abuziv de statul comunist, acolo unde s-a putut le-am dat noi pe cale 

administrativă, și nu au fost probleme, au fost suprapuneri sau le-a dat instanța. 
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 Astăzi, când vorbim, cred că mai avem 5-10 dosare la instanță prin care se 

dorește de către cetățeni să primească în natură terenul.  

Alte terenuri noi nu am dat. Dar ceea ce vă spunea domnul Primar, este 

adevărat, în sensul că încercăm să reglăm suprafețele prin întocmirea de cărți 

funciare, ca să știm ce este spațiu verde, ce este curți construcții, ce este adiacent sau 

la fila blocului, cum spunem noi pentru concesiuni și ce ajunge spre interior până la 

bordură și la stradă. Mulțumesc. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Aveam de dat un răspuns. Nu am 

terminat de dat un răspuns domnului consilier. M-ați întrebat despre identificarea 

suprafețelor respective.  

Este vorba despre o pășune în jurul cartierului Mândrești, de 120 ha, mai avem 

aproximativ 8 ha lângă aviație, în spate la unitatea de aviație și mai avem încă 

aproximativ 12 ha, 10 ha și ceva în zona Vâlcele.  

Acestea sunt suprafețele pe care noi, practic ca să atingem această țintă de 26 

mp de spațiu verde pe cap de locuitor, pornind de la suprafața controversată, noi 

avem o opinie, cei de la Protecția Mediului au o altă opinie, dumnealor spun că avem 

undeva la 10,5, noi spunem că avem undeva la 12 mp pe cap de locuitor în acest 

moment, dar în orice caz această suprafață cred că este îndestulătoare pentru a ajunge 

la ținta de 26 mp pe cap de locuitor pe care ne-o dorim foarte mult.  

Eu mi-aș dori și iar o spun în premieră, mi-aș dori ca să identificăm o suprafață 

excedentară, deci care să depășească această limită de 26 mp astfel încât să ne putem 

permite ca micile spații verzi din jurul blocului, care în acest moment nu mai sunt 

utilizate ca spații verzi ci sunt utilizate doar pentru a parca mașinile să le putem 

amenaja ca parcări.  

În acest moment chiar dacă ne-am dori să amenajăm acele spații pentru parcări 

nu o putem face pentru că de fiecare data Agenția de Protecție a Mediului ne 

respinge, neavând această suprafață de 26 mp nu putem face acest lucru.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Am înțeles, mulțumesc. Dar suprafața de la 

Mândrești nu este deja închiriată, pășunea de acolo?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Expiră contractul pe 5 mai și de 

aceea..... am vrut să discutăm cu dumnevoastră și să propunem acest amendament 

pentru a le comunica celor care mai doresc să închirieze pășune, că nu mai putem, 

deoarece vrem să o transformăm în așa ceva. Ce... cred că mi se pare de bun simț 

pentru cinci crescători de animale, cinci atât aveau contracte de închiriere pe toată 



16 
 

această suprafață de pășune, blocăm o zonă care nu aduce nimic benefic pentru 

municipalitate și asta este singura variantă că altă soluție de a crește suprafața de 

spațiu verde pe cap de locuitor, în acest moment nu am identificat. Cu toate 

diligențele pe care noi le-am făcut. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc. Da, deci domnule Primar, 

deci tot suntem aici la investiții, buget, excedent bugetar aș vrea să vă întreb... ceea 

ce spune Curtea de Conturi că s-au făcut cheltuieli, s-au plătit, s-au făcut cheltuieli 

la Primărie fără ca să fie excutate lucrări. Dacă este adevărat vă întreb... așa spune 

Curtea de Conturi....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În ce raport și când și concret câte 

și unde?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci eu vă spun că Curtea de Conturi a 

făcut afirmația... că ar fi făcut afirmația că s-au făcut cheltuieli la Primăria Focșani 

fără să se execute lucrările. Eu de asta vă și întreb...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Poftiți? Când vorbim de UAT 

Focșani este cazul pe care...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi trebuie clarificat să nu se înțeleagă 

greșit.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”V-am și adus la cunoștință atunci 

când am predat mandatul că am constatat că pentru amenajarea Cimitirului Sudic au 

fost făcute plăți fără să fie executate lucrări... În acest moment e un dosar pe rol prin 

care noi am acționat în instanță, în primul rând constructorul pe de o parte, pe de altă 

parte... dacă nu mă înșel, s-a făcut chiar și o sesizare penală, din partea noastră și 

așteptăm rezultatele, dar noi nu am stat pe loc, am dat drumul mai departe la a 

identifica restul de lucrări de executat pentru amenajarea Cimitirului Sudic și 

urmează să dăm drumul la documentație, nu domnule director? Ce mai avem acolo 

de făcut ca să ajungem la execuție? Scoatem la licitație execuția lucrării, da? 

Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul domnului consilierului 

Radu Nițu și se aprobă cu 11 voturi pentru și 6 abțineri din partea următorilor 

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

Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca Corneliu Dumitru. 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu vor spații verzi pentru 

cetățeni, nu vor investiții....” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 1 cu amendament și se 

aprobă cu 11 voturi pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi 

Dan și Gheoca Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 120 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Am și eu o întrebare... dacă tot am dat eu 

un răspuns evaziv și... aș vrea să spuneți concret, domnule Nicu Tănase, când o să 

votați pentru cetățeni, bugete, străzi, investiții? Mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci eu aș vrea să vă răspund printr-o 

întrebare. Când aveți de gând să faceți ceva cu spitalul ăla, că sunteți în consiliul de 

administrație....? Deci, domnule consilier, deci sunteți de 10 ani în consiliul de 

admintrare la Spital, iar spitalul este unul dintre cele mai jalnice din România. 

Haideți, ce întrebări puneți dumneavoastră aici? Răspundeți concret că sunteți 

doctor.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Ați terminat? Bun... cu riscul de a mă 

repeta domnule consilier, cu respect vă spun și am mai spus că s-au făcut investiții 

de undeva la 6 milioane de euro în aparatură în dotări în geamuri, în renovări, s-au 

renovat și spațiile sanitare. Întrebați chirurgii să vedeți că nu există aparatură în 

România, aparatură pe care o avem noi aici la spital, una la mână, doi la mână... 

probabil că din acest motiv nu ați fost atent, dar vă rog acum să fiți atent, datorită 

domnului președinte al Consiliului Județean, Marian Oprișan, când ați auzit ați sărit 

toți cu gura, se vor mai aduce încă 6 milioane de euro investiții în spital până când 

spitalul următor care se va construi atunci când, bineînțeles legal, se vor termina 

toate documentele necesare, atunci se vor muta acolo o parte din ele și astfel și 

satistacția dumneavoastră și totul va fi în regulă. Vă aduc la cunoștință că avem cea 

mai modernă stație de sterilizare. Interesați-vă întâi și după aceea mai veniți încă o 

dată să mă mai întrebați astfel de lucruri. Eu știu, dumneavoastră vă face plăcere să 

mă întrebați despre spital și îmi face mare plăcere să vă răspund.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule doctor eu voiam să... să vă 

aduc la...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Stați domnule că dacă a vorbit, de ce nu 

mă lăsați să...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Ați pus o întrebare v-a 

răspuns, da?” 
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Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 2 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură 

strada Ion Basgan", din municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările 

ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 2 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 121 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 3 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico 

economici faza Studiu de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Sistematizare verticală și rețele exterioare str. Măgura nr. 123"; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 3 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 122 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 4 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind 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. 

Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 4 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 123. 

Dacă sunteți de acord ca la fel ca la comisie să citim proiectul de hotărâre și 

numele străzii... sunteți de acord? Supun la vot. Domnule Secretar îmi spune că se 

poate așa, dacă... 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 5 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul "str. Cotești" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 

0, Parcela 5693, Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5701, Tronson 3, Tarla 0, Parcela 

5693 și Tronson 4, Tarla 0, Parcela 5693 ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 5 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 124 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 6 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul "str. Dimitrie Caian" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, 

Parcela 1524, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 6 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 125 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 7 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul "str. Frăției" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 

0, Parcela 6119 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 120, 118, ce aparține domeniului 

public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 7 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 126 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 8 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul "str. G-ral Gheorghe Magheru" situat în Focșani, identificat 

cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 7641 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5789, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 127 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 9 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul "str. George Coșbuc" situat în Focșani, identificat cu Tronson 

1, Tarla 0, Parcela 5718 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5718, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 128. 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 10 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul "Fundătura Gheorghe Asachi" situat în Focșani, identificat cu 

Tarla 119, Parcela 6219, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 129. 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 11 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul "str. Ghinea Dorinel" situat în Focșani, identificat cu Tronson 

1, Tarla 0, Parcela 5762 și Tronson 2, Tarla 0, Parcelele 5762, 5734/1, 5734/2, 

ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Discuții? 

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

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 130 

Domnul consilier Radu Nițu „Domnule președinte, aș vrea să ne spună de 

ce nu votează, că sunt pentru cetățenii Municipiului Focșani sau nu mai au PNL-iști 

pe străzile alea respective... chiar e rușinos, domnule... vă spuns sincer. Vă 

comportați ca niște copii din ăștia... să nu zic... cu probleme...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Vă mulțumesc, domnule 

președinte. Aș vrea să răspund, dacă îmi dați voie la acuzațiile domnule consilier 

Nițu. Domnule consilier, vă promit eu că în calitate de candidat la alegerile 

europarlamentare din 26 mai o să fac pentru Vrancea ceea ce administrația județeană 

de 30 de ani sub adminitrație PSD nu a făcut nimic. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu „Am văzut că radiați așa. Cred că vă și credeți 

aleasă...” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Ați avut și voi primar 8 ani 

de zile. Mulțumesc. Nu, nu se mai pune. Nu mai pune Băsescu 10 ani, nu se mai 

pune Boc. Au închis spitale, au tăiat salarii... 30 de ani, da.” 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 12 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale 

pentru imobilul "str. Nicolae Iorga" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, 

Parcela 5405, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă rog! Proiect 

de hotărâre numărul 13 privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Patriei” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 6303.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Nu, 12. Suntem la strada Nicolae Iorga.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „12, îl citesc pe 

acesta acum.” 

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

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Nicolae Iorga” situat 

în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5405, ce aparține domeniului public 

al municipiului Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Cine este 

pentru? Discuții, vă rog!” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

Președinte. Și răspund iarăși cetățenilor municipiului Focșani. Este vorba de 30 de 

ani de studiu.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc! 

Cine este pentru acest proiect?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dar lăsați-o domnule să 

vorbească.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „ Cine este 

pentru acest proiect? Este pe proiect?” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Dezbatere și dialog…” 
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 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Este documentația… Îmi cer 

scuze! Aici vorbim strict de… să nu vă imaginați că mâine sunt buldozerele în stradă. 

Sub nicio formă. Este vorba de documentație cadastrală. Oamenii aceștia de 30 de 

ani întocmesc studii de fezabilitate, care expiră și…” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc! 

Cine este pentru? Vă rog, domnule Primar!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna viitor europarlamentar. 

Știți? Domnule, dați-mi și mie voie! Am și eu voie la un cuvânt în această ședință? 

Vă mulțumesc, stimați colegi! Mă întreb așa... Dumneavoastră, când veți ajunge 

acolo europarlamentar, știți ce înseamnă o documentație cadastrală?” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, suntem aici 

fără a face, dacă îmi dați voie, domnule consilier, apropo de spital, că n-o să se facă 

nici în 20 de ani, cu dumneavoastră la putere. Știm foarte bine. De 30 de ani nu s-a 

construit. În ceea ce privește Parlamentul European, domnule Primar, cred că nu ar 

trebui să vă privească pe dumneavoastră, că sunteți Primarul Municipiului Focșani. 

Și oamenii au avut așteptări. Deja au trecut aproape 3 ani de mandat. Mulțumesc!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu am fost acolo. Nu, dar  dați-

mi răspunsul la întrebare. Știți ce-i aceea o documentație cadastrală? Nu este un 

studiu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Eu aici nu sunt la poliție. 

Domnule Primar sunteți invitat. Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A... Sărut mâna! Că nu știți ce 

votați... De asta dați pe lângă. Domnișoară nu este un studiu acesta. Vreți să vă explic 

ce este documentația cadastrală?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați solicitat pentru apartamentul 

pe care vreți să-l cumpărați la ANL?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Primar, știu foarte 

bine ce înseamnă. Lucrurile pe care nu le faceți pentru că nu aveți un plan urbanistic 

general la nivelul municipiului Focșani. Aveți numai planuri urbanistice zonale, 

pentru că nu puteți să-l întocmiți de 3 ani de când sunteți în funcția de Primar. 

Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți? Habar n-aveți! Drept 

pentru care o să mai așteptăm să vedem când se va întocmi documentația cadastrală, 
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asfel încât dumneavoastră să vă puteți cumpăra locuința din ANL. De aceea, nu vă 

puteți cumpăra... documentația cadastrală. De aceea noi nu putem repara străzile.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Spuneți-mi și mie care-i 

legătura cu străzile acestea și cu ceea ce spuneți dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoară, v-am întrebat ce 

este documentația cadastrală. Știți ce este aceea o documentație cadastrală? Că tot 

spuneți că facem SF-uri. Sunteți în SF de data asta.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vorbiți la proiect? Că nu 

înțeleg. Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vorbesc la proiect. Sunteți în 

SF-uri, în filme acum.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Ei știu doar să 

se abțină.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt studii de fezabilitate 

acestea, domnișoară! Da... Bine. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Supun la vot 

acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? PNL-ul se abține întotdeauna, 

la orice proiect.” 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 131 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă 

mulțumesc!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule Președinte, am o 

remarcă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Proiect de 

hotărâre numărul 13, proiect de hotărâre… Eu vorbesc acum.” 

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

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Patriei” situat în 

Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 6303, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Supun la vot 

proiectul. Cine este pentru?” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Sunt discuții.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Am vorbit 

destul pe acest proiect. Sunt toate la fel, da? Cine este pentru? Abțineri?” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „M-am înscris la cuvânt, 

domnule Președinte.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Împotrivă? Cu 

12 voturi pentru… Oricum nu înțelegeți nimic niciodată. Stați liniștit. Și nu vreți să 

votați nimic.” 

 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13 și se aprobă cu 11 

voturi pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 132 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Popa Șapcă” situat 

în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5691, ce aparține domeniului public 

al municipiului Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Discuții… Domnul respectați 

procedura!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Același lucru îl 

vorbesc. Și data trecută… Habar n-aveți ce vorbiți, domnul consilier. Asta-i… Fiți 

un pic mai… Învățați un pic.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Demonstrați că aveți cei șapte ani de 

acasă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Eu îi am. 

Dumneavoastră nu-i aveți. Mulțumesc! Proiectul a fost aprobat, nu?” 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 6 neparticipări din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 133 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Ce să vă ascult? 

Iar vorbiți de spitale la proiectul ăsta… cu strada sau ce să vă ascult? Vorbiți pe 

subiect în primul rând. Și învățați ce înseamnă o documentație cadastrală.” 

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

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Slt. Gheorghe Potop” 

situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5846 și Tronson 2, 

Tarla 0, Parcela 5846, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani - 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Da, doamna 

consilier. Ia să vă văd, de fapt să v-aud.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

Președinte! Am o întrebare pentru domnul Secretar. Și pentru tine, pentru 

dumneavoastră domnule Președinte de ședință.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Pentru tine… 

Mă tutuie.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Scuzați-mă!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă scuz!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Eu aș vrea… Da…. Sunt 

foarte glumeți. Eu aș vrea să vă întreb dacă vă ocupați de legalitatea ședinței și 

spuneți că proiectele au trecut, care este durerea și doleanța domnilor din PSD, aici 

de față? Faceți-i să înțeleagă pe cetățenii Municipiului Focșani.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Că votați 

împotriva cetățenilor.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Îmi dați voie? Vă rog frumos, domnul 

Președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Asta este 

doleanța noastră, că vă opuneți la tot.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Știți care este doleanța noastră? Am dori 

să știm și noi, că dumneavoastră în calitate de viitor sau mă rog, aspirant 

europarlamentar… De ce nu votați proiecte pentru dezvoltarea orașului, proiecte 

pentru curățenia orașului proiecte pentru… Și cum să zic eu? De ce serviți niște 

interese distructive? Vă rog!” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Sunt cumva la o emisiune 

TV și dumneavoastră sunteți moderator, domnule consilier Nedelcu și nu știu eu?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Sunteți la TV, 

să știți.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Chiar sunteți la TV, ceea ce vă și place 

într-adevăr.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul consilier, deci vi s-au votat 25 

de ani proiecte și nu ați făcut nimic.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Din 25, 8 au 

fost ale PNL-ului. A fost Primar …PNL… să știți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Veniți cu proiecte concrete.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc 

mult! Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Niciodată nu mi-ați răspuns la întrebarea 

asta. Niciodată. De câte ori v-am întrebat… De ce distrugeți orașul și nu-l lăsați să 

se dezvolte. Niciodată nu mi-ați răspuns. Succes la europarlamentare  și ce veți  mai 

vrea dumneavoastră să fiți acolo.” 

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

proiectul cu 17 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 134 

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

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Slt. Tănăsescu 

Dumitru” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1692, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 135 

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

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Vămii” situat în 
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Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8344, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 136 

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

modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

proiectul cu 17 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 137 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc! 

Vă rog!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „În proiectul acesta, am văzut că se discută 

despre prețul la apă și apa fluvială, dacă nu mă înșel.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „E 

vorba despre asocierea...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Cele trei 

comune.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Păi nu era cu cele trei localități, care intră în 

asociație?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este pentru colectarea gunoiului, 

nu pentru apă.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Da. Erau cele 3 localități.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Cup Salubritate. 

Da. Vă mulțumesc!” 

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

neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire 

a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitionarea produselor aferente 

Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de 
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prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul 

Municipiului Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 138 

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

aprobarea achiziționării de către Municipiul Focșani a apartamentului nr. 38, 

în suprafață utilă de 10,31 mp. situat în Focșani, str. Aleea Căminului nr. 12, 

bl. G2, et. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 12287 - Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Aici se propune. 

O să fie o Comisie.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul, trebuie să alegem o Comisie de 

numărare a voturilor și trebuie să faceți o propunere. Da… Comisia… i-aș propune 

pentru Comisia de numărare a voturilor pe domnii consilieri Ungureanu Daniel, 

Buzoi Dan și Mihai Petruț.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Da. Vă 

mulțumesc!Eu propun pentru grupul PSD, ca președinte, pe domnul Radu Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Și eu aș vrea să mai fac două propuneri, 

pentru că în proiect se spune că trebuie să fie trei consilieri locali, și aș       propune-

o pe doamna consilier Lupu Cătălina și pe doamna Ciocoeaș, că-i cea mai liniștită 

dintre cei neliniștiți de aici.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Da, rog aparatul 

tehnic să facă buletinele, să întocmească buletinele.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „De asta i-ați promovat proiectul, nu? Și-

l faceți pe toate clădirile alea… la proiectul ăla care l-a promovat colega mea, nu? 

Hotărârea… De asta, că-i serioasă, nu? S-a aprobat și? Când se finalizează? Ia 

spuneți!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vreți să merg eu?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar ce vreți să merg eu? Domnul Primar 

poate să răspundă.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vreți să-ți torn și în pahar 

acum?” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Haide… Lăsați-o, că s-a prins lumea 

asta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Proiect de 

hotărâre numărul 21.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor consilieri, dați-mi voie 

să-i răspund. Eu am făcut ceea ce a ținut de mine. Am dat dispoziția prin care am 

nominalizat persoanele, care să fie membre în această comisie. Rămâne să se 

organizeze comisia. Din momentul ăsta atribuțiile mele ca Primar au încetat.” 

Domana consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: “Înțeleg, Am vorbit cu doamna 

Amăriuței și nu întâlnește comisia, a rămas să ne întâlnim și nu se....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar ce, doamna Amăriuței este 

președinte de comisie?” 

Domana consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Nu știu dar eu am comunicat 

cu dânsa, era trecută acolo pe dispoziție, cine convoacă comisia?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Orice membru poate convoca 

comisia! Nu trebuie neapărat să așteptați convocarea din partea.... că toți aveți 

drepturi egale, în momentul în care vă întruniți, după ce v-ați întrunit vă desemnați 

un președinte al comisiei că am impresia că nu este un președinte desemnat, nu? 

Deci dumneavoastră vă organizați! Puteți să convoați și dumneavoastră comisia!” 

 Domana consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: Măine după amiază la ora 16 

convoc comisia! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Trebuie convocat în scris!” 

Domana consilier Laura Mihaela Ciocoeaş: „Păi asta spun!” 

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Da astea sunt treburi care 

le vorbiți după ședință, următorul proiect, proiectul nr. 21!”  

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

documentației cadastrale pentru imobilul identificat cadastral cu numărul 65114, în 

suprafață de 7043 mp., situat în Focșani, T 93, Parcelele 5279, 5280, 5281, 5282, 

5283, 5284, 5285, 5287, 5289, 5290, 5292, 5293, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan și Gheoca 

Corneliu Dumitru. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “PNL -ul împotrivă!” 

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „PNL- PDL” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Am să vă răspund, acest 

proiect a intrat la ora 15!” 

Domnul Consilier Radu Nițu: „Auziți, și dacă a intrat la ora 15 nu e interesul 

cetățennilor? E interesul cuiva?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „La ora 15 a intrat la 

suplimentarea ordinei de zi, dacă dumneavoastră îmi spuneți ce scrie în proiect, cu 

drag aștept să ne povestiți, să ne lămuriți!”  

Domnul Consilier Radu Nițu: „Cu drag ajungeți...”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Nițu interesul cetățenilor, l-

am văzut acolo la Mândrești, e cam 0, lăsați interesul cetățenilor!” 

Domnul Consilier Radu Nițu: „Auziți....”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „De lozinci e sătulă lumea! Faceți ceva 

concret! Băgați-le gaze!” 

Domnul Consilier Radu Nițu: „Auziți ați adus aminte de cetățeni...ați adus 

pe cineva la Mândrești acolo....” 

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Pauză 10 minute până se 

face proiectul...”  

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Puțină linește, vă rog!” 

 Domnul consilier Buzoi Dan: “Proces verbal din 18 martie 2019  

Astăzi, data mai sus menționată, comisia de numărare a voturilor secret 

exprimate a procedat la verificarea și numărarea voturilor secret exprimate pentru 

desemnarea unui președinte și a 2 membri în comisia de negociere a prețului de 

achiziție a apartamentului nr 38 în suprafață utilă de 10,31 mp situat în Focșani, 

strada Aleea Căminului nr. 12 bl G2, et 1, înscris în cartea funciară nr 12287. Urmare 

a verificărilor, s-au constatat următoarele: 
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S-au repartizat un număr de 17 buletine de vot. Rezultatul votului este: 

Domnul Radu Nițu – președinte de comisie voturi pentru 17, împotrivă 0, 

nule 0; 

Doamna Lupu Cătălina - voturi pentru 17, împotrivă 0, nule 0; 

Domna Ciocoiaș Laura Mihaela: voturi pentru 17, împotrivă 0, nule 3; 

Domnul Secretar Eduard Corhană: Nu e bine! 

Domnul consilier Buzoi Dan: 14 pentru mă scuzați! Nule 3! Deci vor face 

parte doar 2!” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: „Nu, dacă nu ajungeați la 11 nu făcea 

parte doamna Ciocoiaș, dar așa cu 14 e în regulă! Trebuie să supuneți la vot!” 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 20 și se aprobă în unanimitate 

de voturi. 

Domnul președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Declar ședința închisă! Vă 

mulțumesc!” 
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