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                 R O M A N I A  

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI         

 CONSILIUL LOCAL     
        

    

P R O C E S    V E R B A L 

din 13 februarie 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. 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 

şedinţa extraordinară din 13.02.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.129/08.02.2019, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 16 consilieri locali.  

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:   

„Absentează cinci consilieri, respectiv: d-nul consilier: Corneliu-Dumitru Gheoca,   

d-nul consilier Costel Bîrsan,  d-nul consilier Alin Dobre și d-na consilier Ailincuței 

Lauriana, care m-a sunat și mi-a spus că este  în concediu astăzi,  și a cincea persoană 

absentă d-na consilier Drumea Alina”. 

  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.  

    

    La şedinţă participă: 

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

-  d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;   

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

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

-  d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

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

publicitate; 

- d-nul Marian Hagiu – inspector Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

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

investițiilor; 

-  d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții ; 

-  d-na Andreea Cherciu – Șef Serviciu Autorizări construcții; 

-  d-nul Păduraru-Coban George-Daniel -  Șef Serviciu Strategie si dezvoltare urbană; 

- d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, Aparatul Permanent de lucru al Consiliului 

local; 

-  d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Viorel Dumitru – Inspector – Serviciul Administrativ; 

- d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 
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         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.   

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: ”Bună ziua domnule Primar, 

bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimați invitați.  

Începem ședința cu  proiectul ordinii de zi care cuprinde  31 puncte: 

 

  Secțiunea I – proiecte de hotărâri 

 

1. proiect de hotărâre pentru completarea art. 2 din HCL nr.2/14.01.2019, privind 

aprobarea punerii la dispoziția proiectului ”Amplasare,montare și punere în funcțiune a 

5 stații de reîncărcare mașini electrice” a suprafețelor necesare derulării acestuia; 

2. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate și aprobarea depunerii 

dosarului de finanțare la Autoritatea Fondului pentru Mediu pentru realizarea 

proiectului :”Amplasare, Montare și Punere în funcțiune a 5 (cinci) Stații de Reîncărcare 

Mașini Electrice”; 

3. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;      

4. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;     

5. proiect de hotărâre pentru completarea și  modificarea HCL nr. 384/2015 privind 

aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani; 

6.  proiect de hotărâre pentru completarea și  modificarea HCL nr. 384/2015  privind 

aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Tinereții” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7806, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani;  

8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Cernei” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2790, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

9.  proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Ana Ipătescu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, ce aparține domeniului 

public al municipiului Focșani;                                                                  

10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Aleea Căminului” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9324, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani;                                                            

11. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Peneș Curcanul” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5337, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 
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12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Piața Victoriei” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7790, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani;   

13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Maior Ghe.Pastia” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 10440, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani;  

14. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Mihai Eminescu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 4437, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Cezar Bolliac” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8550, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Comisia Centrală” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 4891 și Parcela 

4862, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Alexandru Vlahuță” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9273, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Pasaj” situat în Focșani, identificat cu Tarla 161, Parcela 8303, ce aparține domeniului 

public al municipiului Focșani;       

19. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”B-dul Gării” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1735, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani;               

20. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Ecaterina Varga” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 2885 

și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 2885, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani;                                                  

21. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Culturii” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 3549, 3563, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Dimitrie Cantemir” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8460, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani;  

23. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Scarlat Târnăvitu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 3528, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani;  

24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Mare a Unirii” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 3597, 

Tronson 2, Tarla 57, Parcela 3513 și Tronson 3, Tarla 0, Parcelele 3578 și 3513, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Magazia Gării” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2010/1, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Greva de la Grivița” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 
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5320 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 3364, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Aurora” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5294 și 

Tronson 2, Tarla 54, Parcela 3414, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani;                         

28. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Ștefan cel Mare” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5531 

și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 8344, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani;                                          

29. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Republicii” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 8295 și 

8550 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 8295, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani;                                                

30. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Prof. Constantin Stere” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 

507 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 507, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani;                                                 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Lupeni” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcelele 9833, 9400 și 9182, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani;  

Începem ședința prin a vă întreba dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi!”. 

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 16 voturi „pentru”.  

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru completarea 

art. 2 din HCL nr.2/14.01.2019, privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului 

”Amplasare,montare și punere în funcțiune a 5 stații de reîncărcare mașini 

electrice” a suprafețelor necesare derulării acestuia; 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „Deci, eu am văzut aici la raport la acest prim 

proiect, am văzut o frază pe care eu nu o înțeleg.  

Acest proiect constă în primul rând în realizarea unui master plan și a studiului de 

fezabilitate privind sitemul de încălzire urbană. 

Nu prea înțeleg rostul acestei fraze! Deci, la raport, ultimul alineat ca să zic așa, 

din prima parte”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ domnule Imireanu, dați-ne vă 

rog câteva explicații, sau d-na Costin”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Așa se numește axa prioritară”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Încălzire urbană!”. 

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „Da, este în ghid, v-am dat și 

ghidul”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Stați un pic, astea sunt niște stații de 

reîncărcare nu, ce treabă are cu sistemul de încălzire urbană, asta nu înțeleg!”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „Exprimarea”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „a, exprimarea ... mi se pare nelalocul ei”. 

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „O să mă uit”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „ Dacă credeți că ... că din punctul nostru de 

vedere nu văd locul acestei fraze. Nu are nici o legătură cu ce ceea ce facem noi. E 

probabil un copy-paste, ceva ... din greșeală ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Este un raport care justifică proiectul 

de hotărâre dar nu are valoare de act administrativ raportul. Raportul este doar pentru a 

informa cetățenii și consilierii locali, motivația pentru care s-a făcut acest proiect de 

hotărâre. Proiectul de hotărâre este un act care va produce efecte juridice”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Am înțeles domnule Primar, eu nu am zis că 

are”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Bun. O să verifice colegii noștri și o să 

...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... dar nu ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... în contextul protecției mediului fiind 

un proiect pe Programul Operațional Sectorial de Mediu este clar că se vorbește și 

despre un plan și un studiu de fezabilitate privind sistemul de încălzire urbană”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Adică există un sistem de încălzire, sau 

urmează să se facă un sistem de încălzire urbană, la nivel de Municipiu Focșani, asta 

este întrebarea?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu știu”. 

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „Nu citiți strict cuvânt cu cuvânt 

pentru că se vorbeste într-un context de reducerea emisiilor de gaze și sistemul la care s-

a facut referire este o componentă a programului și s-a luat din Ghidul de finanțare”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Da doamnă, eu înțeleg da, l-ați luat de undeva, 

dar trebuia adaptat la situație adică ...”. 

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „ … la nivel de țară există un 

master plan și există măsuri pentru emisiile de gaze cu efect de seră, și am luat din 

Studiul de fezabilitate, de acolo am extras”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Eu nu înțeleg ce studiu de fezabilitate ... 

privind sistemul de încălzire urbană! Adică urmează să facem un sistem de încălzire 

urbană?”. 
D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : ”Nu, exprimarea este nefericită 

dacă vă referiți strict la urban, întradevăr se referă la Municipiul Focșani, poate 

exprimarea mea a fost nefericită.  

Nu am avut intenția să se înțeleagă că avem un ... să se confunde master planul cu 

energie termică  cu ... depinde în ce context înțelegeți.  

          Eu am vrut doar să  aduc în atenție faptul că se dorește reducerea emisiilor de 

gaze în cadrul Fondului de mediu. Asta a fost intenția. Nu a fost intenție urban, strict 

Municipiul Focșani. A fost pur și simplu un context”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Ce facem, nu-l ștergem pe acela de acolo? 

Așa rămâne? Trebuie să aibă o anumită ținută un raport, un ...”.  
          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ … de ce să-l ștergem ... dacă asta face 

parte din ... îmi dați voie?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ da”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vă mulțumesc. Deci, așa cum a spus și 

colega noastră, este vorba de emisiile de gaz, de efectul de seră, nu neapărat de o 

termoficare.  
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Haideți să ne gândim puțin mai accentuat și mai larg să vedem ... încălzirea prin 

termoficare a orașului care nu are absolut nici o legătură cu ceea ce facem noi astăzi, și 

implementarea în primă fază a cinci stații de alimentare cu energie electrică pentru 

mașinile hibride care va scoate din funcțiune alte cinci mașini, zece sau o sută de mașini 

care emit noxe.  

Și revenim iar, exact la ceea ce întrebați dvs. încălzirea urbană ... încălzirea 

urbană este clar că  este vorba de emisii de noxe și efectul de seră care se va produce în 

oraș ... care se produce în oraș”. 
D-nul consilier Dan Buzoi: „Vorbim de mașini electrice nu hibride, atenție!”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mașini electrice și hibride care au  ...”. 
D-nul consilier Dan Buzoi: „ ... aici este vorba de mașini electrice, de asta v-am  

corectat”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ Vă dau eu câteva exemple care sunt 

hibride, care merg  ...”. 
D-nul consilier Dan Buzoi: „... v-am corectat că așa este vorba de proiect, de asta 

... nu v-am spus că nu e corect”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pe noi ne interesează partea electrică a 

mașinii că nu poți să o alimentezi de la priză, decât cu energie electrică, nu și cu apă sau 

cu ...”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ ... păi asta a fost ... cu ajutorul dvs.”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc, am înțeles. Vă mulțumesc. 

          Deci asta e, nu vorbim de termoficare aici”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Mai sunt alte discuții! 

          Facem un amendament ca să-l ștergem?  Ștergem aia, ne încurcă cu ceva d-na 

Costin dacă ...”. 

           D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „… nu influiențează proiectul 

de hotărâre. Deci eu practic, ce modificare vreau să fac. S-a aprobat în ianuarie 

hotărârea prin care era împuternicit Biroul Achiziții și cu Serviciul Investiții și Direcția 

Economică să întocmească documentația de achiziție conform prevederilor legale și 

implementarea proiectului în eventualitatea în care am fi primit fonduri. Numai că, 

exprimarea pe care am formulat-o noi și am folosit-o în hotărârea din ianuarie, nu este 

conformă cu cea din Ghid. 

            Practic în Ghid spune în mod clar, atât la grila de verificare cât și în conținutul 

Ghidului, se spune în mod clar: hotărârea de Consiliu trebuie să conțină minimum 

următoarele elemente: Consiliul Local să-și ia angajamentul că va întocmi documentația 

pentru licitație și implementare dar, conform prevederilor legale. 

            Deci, asta este modificarea cu care am venit. Faptul că eu am încercat într-un 

context să prezint  poate la general ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Acela este la proiectul 2”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Este foarte simplu și vă trimit la toți pe 

whatsapp, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritată 3, POS Mediu, unde scrie foarte 

clar că acest Ghid reprezintă un îndrumar pentru completarea cererii, bla ... bla... bla ... 

ce mai scrie aici, în situația în care pe parcursul ... vă dau niște indicații ... și spune clar: 

Axa prioritară 3 POS Mediu reducerea poluării și minimizarea efectelor schimbărilor 

climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană ... țintelor de eficiență ... deci 

Axa 3, și suntem obligați să scriem aceleași cuvinte, e titulatura, nu putem să o 

schimbăm”. 
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 D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „ Denumirea axei”. 

           D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Ați văzut, este denumirea axei care 

trebuie trecută.  

 Da ați avut dreptate, așa este. 

 Nu este o crimă acum. Inclusiv ... mă iertați, dacă ... informații generale, 

capitolul I, lit.1.1, descrierea axei prioritare reducerea poluării prin reabilitarea 

sistemelor vizând atingerea țintelor de eficiență energetică în zonele prioritare 

identificate și încălzire urbană, cu efect de seră”. 

  D-nul consilier Dan Buzoi: „ Păi, atunci să completeze exact cu formularea asta 

completă și atunci nu mai este nici o problemă”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Să o modifice exact așa, care-i 

problema?”. 
D-nul consilier Radu Niţu: „Domnule Președinte, vreau să intervin și eu. Să facă 

un amendament domnul consilier, și vreau să spun ... ce a spus și doamna și domnul 

Primar, raportul nu modifică conținutul proiectului de hotărâre. Deci, nu se referă ... 

cuvântul acela care-i pus acolo nu are nici o relevanță”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Putem face un amendament, ca 

să se repare în raport și gata, ce să mai ... exact cum scrie!   

           Bun, am lămurit-o. Vă mulțumesc, mai sunt alte discuții: nu mai sunt”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 48.  

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind modificarea 

HCL nr. 3/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de 

fezabilitate și aprobarea depunerii dosarului de finanțare la Autoritatea Fondului 

pentru Mediu pentru realizarea proiectului :”Amplasare, Montare și Punere în 

funcțiune a 5 (cinci) Stații de Reîncărcare Mașini Electrice”; 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Deci, din punctul nostru de vedere, chestia 

asta cu angajamentul adică, Consiliul Local își ia angajamentul privind întocmirea 

documentației de achiziție publică, organizare și derulare a procedurii de achiziție 

publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 

achizițiile publice. Deci, Consiliul Local este de acord cu așa ceva, nu facem noi așa 

ceva! Să întocmim documentația”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ V-a explicat doamna Costin”.  
D-nul consilier Neculai Tănase:  „Mi-a explicat, dar nu scrie acolo nicăieri că, 

Consiliul Local trebuie să-și ia angajamentul”.  

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „Ba da, v-am arătat”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ Trebuie să fie un angajament, nu Consiliul 

Local”. 
D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „Este vorba de legalitate 

domnule consilier, cu respectarea prevederilor legale, cu legalitate”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ Și unde scrie că ...”. 
D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „ ... da, uitați că v-am pus cu 

semne și v-ați uitat și dvs. Da uitați-vă, hotărârea ... la art.14, alin.h: hotărârea 

Consiliului Local/Consiliul General, al municipiului Focșani privind aplicarea la 

programul, copie certificată conform cu originalul de secretarul Unității Administrativ 
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Teritoriale, hotărârea trebuie să conțină cel puțin ... și la punctul 4: angajamentul privind 

întocmirea ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... angajamentul cui?”. 
D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „Deci, dacă hotărârea 

Consiliului Local trebuie să conțină angajamentul ... a cui?” 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Dvs. credeți că ne apucăm noi să facem 

documentație și achiziție ...”. 

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „ ... nu interpretați așa, pentru că 

nu asta este interpretarea”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, este vorba despre 

legalitatea întocmirii documentelor în concordanță cu prevederile legii privind 

achizițiile publice.  

Deci toate documentele  care vor fi întocmite, toată documentația, trebuie 

întocmită conform prevedrilor legale din domeniul achizițiilor publice. Deci, 

angajamentul Consiliului local constă ... este solicitat prin Ghidul de finanțare pentru 

acest proiect, se specifică foarte clar, Consiliul Local trebuie să-și asume răspunderea 

legalității modului de întocmire a documentelor din punct de vedere al achizițiilor 

publice”. 

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „Este grila de verificare unde se 

dă punctaj”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte. 

Menționez faptul că, la art.1 din proiectul de hotărâre, face referire la hotărârea de 

Consiliu Local nr.3 din 2019. Hotărâre de Consiliu Local care încă nu este urcată pe 

site-ul Primăriei. Revin cu aceiași problemă pe care o aveți de trei ani de zile.  

 Și doi. Consiliul Local nu poate să-și ia angajamentul privind întocmirea 

documentației de achiziție publică. Noi nu suntem funcționari publici, nu răspundem 

pentru cei care lucrează la Direcția de achiziții publice și care-și asumă niște documente. 

Este adevărat, Consiliul Local în toate hotărârile ... în toate proiectele de hotărâre 

care au trecut pe aici, își dă avizul de oportunitate. Asta ar fi însemnat că în  toate 

proiectele de hotărâre, să fie această sintagmă, ceea ce nu a existat. 

Așadar, noi nu vom fi de acord cu acest proiect. Aveți majoritate, puteți să vă 

asumați. Mulțumim”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Mulțumim și noi. Dacă mai sunt 

alte discuții?”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi voie, cred că aici este o 

insinuare flagrantă făcută de către doamna consilier ... domnișoara consilier, faptul că se 

planează așa ... planează asupra aparatului de specialitate a Primăriei, suspiciunea că noi 

facem ilegalități și întocmim documente care nu sunt legale. Și de aceea cred că vă este 

și frică să vă asumați o asemenea răspundere domnișoară! 

Și când vorbesc, cred că bunul simț ar fi ca să vă uitați spre cel care vi se 

adresează, și buna creștere”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze domnule Primar, nu am 

acuzat pe nimeni”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba da, ați acuzat”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Am afirmat”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Indirect ați ...”. 
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 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... faptul că există o direcție ...”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ … aparatul de specialitate și faptul că 

un Ghid emis de către o autoritate competentă, centrală, asumat de Comisia Europeană 

... poate veți ajunge europarlamentar, să vă ajute Dumnezeu, o să vedeți cum trebuie să 

votați acolo da! Dar eu vă spun de la bun început că sunt niște condiții asumate printr-un 

Ghid de finanțare la nivelul României și la nivelul Uniunii Europene. Dacă așa s-a cerut 

în Ghid, așa trebuie să facem, altfel ne este respins proiectul. 

Dacă nu vă asumați, nu este nici un fel de problemă, colegii din echipa PSD-

ALDE și independenți, sunt convins că vor înțelege mult mai bine și-și vor asuma 

această răspundere, pentru că de aceea au fost trimiși de către cetățeni în Consiliul 

Local. Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Deci, eu vreau ca să ... repet, Consiliul Local 

își ia angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție! Deci nici un consilier, 

nici noi, nici colegii de la PSD-ALDE ș.a.m.d. nu fac așa ceva. Nu pot să-mi iau 

angajamentul pe ceva care nu fac.  

Deci, eu pot să-mi iau angajamentul că sunt de acord cu acest lucru, pentru cei 

care-l fac, dar nu să-mi iau eu angajamentul ... noi suntem de acord ... deci, noi dăm un 

aviz de oportunitate prin votul nostru, dar nu ca să-mi iau eu angajamentul, să fac eu 

documentația! 

Nu este posibil așa ceva! Este total ... eu cred că nici colegii nu-și asumă așa ceva 

de la majoritate!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

consilier, am înțeles. 

Dacă mai sunt alte discuții!”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 11 voturi 

„pentru” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena 

Luminița Balaban, a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai 

Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel 

Ungureanu și 5 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai 

Tănase, devenind hotărârea nr. 49.     

  

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind însușirea 

modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aș vrea să prezint opiniei publice, 

pentru cei care sunt în sală și pentru mass-media, și mulțumesc pe această cale tuturor 

celor prezenți că acest proiect vizează de fapt o inventariere a bunurilor care aparțin 

domeniului public a municipiului Focșani, în speță o serie de străzi. 

Este vorba de str.Al.Vlahuță, Căminului, Cezar Bolliac și Lupeni, străzi care fac 

parte dintr-un proiect mai amplu, este vorba despre un proiect care se numește: 

Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane, în zona Bahne.  

Se dorește de fapt o reeditare a proiectului care a fost derulat în cartierul SUD, 

Proiectul Integrat de Dezvoltare Urbană, PIDU, cum îl știm noi cu toții și fără a deține, 

așa cum am mai spus ... fără a deține acest inventar, fără a deține cărțile funciare pentru 

aceste străzi, nu vom putea depune cererea de finanțare ... Este un proiect foarte 
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generos, un proiect de aproape 4 mil 600 de mii de euro, sunt bani prealocați prin axa 4 

prin Programul Operațional Regional și sper să înțelegem cu toții, că doar prin atrageri 

de fonduri europene putem să reabilităm, așa cum s-a întâmplat și în sud, să reabilităm 

și Cartierul Bahne, cartier care în perioada următoare va intra într-un proces de afectare, 

să spunem deocamdată, datorită schimbărilor care vor surveni și intervențiilor care vor 

fi făcute la rețeaua de termoficare. Exact cum s-a întâmplat în sud. Știți că este deja 

semnat contractul de finanțare pentru cei 16 milioane de euro privind înlocuirea 

conductelor de aducțiune a agentului termic și, sigur va fi un deranj foarte mare, ne 

cerem scuze în fața cetățenilor, pentru că vor avea de îndurat un asemenea deranj, dar 

garantat dacă se va aproba și acest proiect va fi frumos ca și în Sud. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

primar. Dacă sunt alte discuții.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă mulțumesc domnule președinte. Eu aș 

vrea să pun o întrebare. Am în față o listă, anul trecut pe vremea aceasta am votat 

bugetul Municipiului Focșani, am votat mai repede decât anul acesta, care nici măcar nu 

intră în discuție acum,  dar nu asta nu este important. Important este că am votat anul 

trecut 48 de străzi care trebuiau finalizate cu termen până la sfârșitul anului, Parcul 

Bălcescu și am o întreagă listă aici.  

Și acum, să îmi spuneți și mie, câte ați făcut din aceste străzi, din aceste obiective, 

ce ați făcut anul trecut? 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Nu are legătură cu acest 

proiect.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Poftiți?” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Nu are legătură cu acest 

proiect.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, dar dumneavoastră ce 

vreți să faceți, numai studii de fezabilitate?...” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Dar lăsați așa, să le facem.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Așa vreți dumneavoastră să faceți? Aveți 

studii de fezabilitate de trei mandate....” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „De ce vă opuneți?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar nu se opune nimeni domnule. Dar ce 

facem, numai studii de fezabilitate? Să cheltuim banii focșănenilor pe studii de 

fezabilitate? Anul trecut, spuneți-mi și mie, ce ați făcut din 48 de străzi?...” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor viceprimari îmi dați și mie 

voie?” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule Primar.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ce vreți să votăm așa? Doar pentru niște 

studii de fezabilitate...” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule consilier...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mi-ați luat cuvântul, bine atunci nu mai 

vorbesc.  Îl lăsăm pe domnul Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa cum am spus de fiecare dată, 

procedurile privind achizițiile publice sunt extrem, extrem de greoaie și cu termene 

foarte, foarte lungi.  
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Din acest motiv poate nu am demarat toate obiectivele de investiții care ni le-am 

propus pentru anul 2018.  

Vă reamintesc că în 2018 au fost începute lucrările pentru 7 străzi, un lot de 7 

străzi. Este vorba de Popa Șapcă, Ghinea Dorinel, Teiului, Coșbuc, Magheru.  

De asemeni, Alexandru Sahia, Fundătura Lunii și Poligonului, s-au semnat 

contracte care așteaptă, în anul 2018 s-au semnat contracte, când s-au efectuat inclusiv 

proiectele tehnice, la străzile Ion Basgan, Cpt. Soenescu, Cincinat Pavelescu, Focșa, 

Săveanu, Tinereții, Tănăsescu, Revoluției, Aleea Parc și Aleea Sudului.  

De asemenea, s-a finalizat, în cele din urmă, așteptăm aprobarea bugetului pentru 

a semna contractul și a da ordin de începere pentru că acolo avem toate autorizațiile 

obținute, este vorba de acel lot de 28 de străzi pe care le știți foarte bine. Dacă însumați 

să vedeți că ajungem la străzile pe care noi ni le-am propus.  

Am făcut toate demersurile necesare pentru a ajunge în stadiul în care să băgăm 

cupa excavatorului în asfalt. În acest an le vom demara pe acestea.  

Și, în continuare, se lucrează la alte studii de fezabilitate pentru a crea o 

continuitate și pentru a reablita foarte multe zone care au fost de-a lungul timpului 

nereabilitate.  

Și dacă doriți, vi le punem la dispoziție, oricum la aprobarea bugetului le veți 

regăsi în buget.  

Sunt multe dintre ele în stadii diferite de efectuare a achizițiilor publice, în stadii 

de evaluare a ofertelor sau chiar în situația în care s-au finalizat aceste evaluări și 

așteptăm aprobarea bugetului pentru semnarea contractelor și lansarea ordinelor de 

începere a lucrărilor în diverse etape.  

Pentru parcuri, vă spun foarte clar, Parcul Bălcescu și Parcul Teatru, avem deja 

proiectele și, domnul consilier, trebuie să recunoașteți că vi le-am prezentat aceste 

proiecte, sunt depuse la Agenția de Protecție a Mediului.  

Obținerea avizului de mediu pentru reabilitarea unui parc, pe procedură legală, 

durează 6 luni de zile.  

Suntem în situația în care obținem avizul de principiu pentru reabilitarea acestor 

parcuri.  

Și ca să vă mai spun niște obiective care au fost finalizate proiectele și urmează să 

fie scoase la licitație lucrările, vă spun Piațeta Teatru, Piațeta Balada, Piațeta dintre 

Magazinul Milcov și fostul Zimbru, Dispensarul de la Sud, sala de ședințe în care ne 

desfășurăm activitatea, avem punctul de lucru care se va deschide, am preluat deja și s-a 

emis, am impresia, Hotărârea de Guvern pentru preluarea coletăriei vamale după strada 

Cuza Vodă unde vom face un punct de lucru pentru impozite și taxe, în special pentru 

evidența autovehiculelor pentru a nu mai fi nevoie ca cetățenii să facă naveta între 

serviciul de înmatriculări și Primăria Municipiului Focșani.  

Deci noi lucrăm. Nu putem fără aceste studii să dăm lucrul la lucrări, domnule 

consilier, și dumneavoastră știți foarte bine chestiunea asta. Este într-adevăr o muncă 

care nu se vede, dar este o muncă de sisif. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

primar. Vă rog domnule consilier Neculai Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mai avem un pic și intrăm în ultimul 

mandat, în ultimul an al acestui mandat. Eu acum v-am ascultat, cu tot respectul 

domnule Primar, și al echipei dumneavoastră, dumneavoastră acum ați făcut o 

enumerare efectiv ca un ghid turistic de străzi, de parcuri și așa mai departe. Noi le știm 
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cu toții aceste străzi și aceste parcuri dar nu ați reușit să vă onorați ceea ce ați promis. 

Mai aveți un pic și faceți 3 ani și nu ați onorat, și dumneavoastră tot cereți studii de 

fezabilitate, tot cereți, tot cereți, haideți să facem ceva, aveți un front de lucru enorm 

aveți.  

Anul trecut am votat 48 de străzi cu finanțare cu tot, deci nu că a fost numai...ce 

vă trebuia? Erau bani de la buget, nu erau pe fonduri europene. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Știți cât a durat licitația pentru cele 

28 de străzi? 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, din 48 de străzi măcar 10 

străzi dacă făceați...nu zic pe toate... ați început o stradă atâta...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar cum să le încep fără adjudecare 

domnule? Nu pot să le încep, să spun unui constructor...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule aveți 3 ani. Mai aveți un pic și 

aveți 3 ani...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „V-am spus de atâtea ori că durează 

licitația...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră vreți în continuare să 

cheltuiți bani pe studii de fezabilitate...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu nu sunt ca alții să las Primăria, 

domnule consilier, dați-mi voie...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cetățenii s-au săturat de enumerări din 

astea...ei vor ceva...” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog, gata am înțeles, gata 

vă rog..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Când am preluat mandatul nu am 

găsit niciun proiect început, nu am găsit nici un studiu de fezabilitate.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cum domnule dar nu a fost Str. Unirea 

Principatelor care a fost a fostului primar?...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Atât. Strada Unirea Principatelor și 

Cotești. Și restul străzilor? Să-mi spună și mie...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „În 3 ani de zile domnule Primar?...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să-mi spună și mie când au fost 

atâtea proiecte? Avem pe fonduri europene 33 de proiecte...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Anul trecut am votat finanțarea pentru 48 

de străzi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da ați votat finanțarea și s-a făcut 

proiectarea tehnică, dumneavoastră...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Finanțarea străzilor de execuție și 

dumneavoastră nu ați făcut altceva decât să mutați banii de la investiții către salarii și 

către paranghelii. Asta ați făcut anul trecut.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iar începeți? ...” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier, nu vorbiți 

pe proiect  și gata. Gata. Vă rog frumos..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vă cred de bună credință, dar nu mai 

avem încredere...” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc.” 

Nu mai sunt alte discuții.  
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Se supune la vot proiectul nr. 3 și cu 11 voturi „pentru” din partea doamnelor 

consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a domnilor 

consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, 

Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi „abținere” din 

partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor 

consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase, proiectul nu a fost aprobat. 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumim domnilor 

consilieri PNL că nu ați votat acest proiect.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dragi focșăneni din Cartierul Bahne, 

o să aveți cartier modernizat când vor vota consilierii PNL.” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Acest proiect nu a trecut din 

cauza consilierilor PNL.”  

 

În continuare se prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 

privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte. 

Aș vrea să întreb și eu, la raport, în enumerarea, în tabelul cu bunurile inventariate, dacă 

poate să-mi răspundă cineva de ce sunt trecute străzi în dreptul cărora există, la 

suprafața inventariată, și anume metri pătrați, liniuță, observații, liniuță?  

De ce mai sunt adăugate aici? Și dau exemplu: Fdt. Alecu Sihleanu, Aleea 

Crinului, str. Gheorghe Potop, Str. Ghinea Dorinel. Vă rog să-mi răspundeți la această 

întrebare. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință „Doamna Amăriuței, vă rog să dați câteva explicații.” 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Așa cum v-am menționat și în ședințele trecute pentru străzile care 

nu au suprafețe în coloana suprafață inventariată, acestea în anul 1986 nu au fost 

măsurate absolut deloc.  

Nu au avut nicio geometrie pănă la momentul acesta. Și la coloana observații nu 

aveam din ce cauză să vă dăm explicații față de diferență, iertați-mă.  

La coloana cu observații am făcut mențiuni privind diferențele de suprafață dintre 

cea inventariată în cadastrul din 1986 și măsurătorile actuale, în condițiile în care în 

anul 1986 nu am avut o geometrie pentru aceste străzi nu aveam ce observații să vă 

facem.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Atunci întrebarea mea este atunci, 

de ce le-ați mai trecut în această listă? Cu atât mai mult știm foarte bine că la acest 

departament unde dumneavoastră sunteți șef sunt foarte multe greșeli și ați recunoscut 

chiar dumneavoastră în ședințele de Consiliu local, de aceea întreb dacă nu și acum este 

iarăși o greșeală.” 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Nu este nicio greșeală.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Se vede foarte clar. Luăm exemplu 

Fundătura Alecu Siheanu. Suprafața inventariată în 1986,  inventariere făcută în 1986 

din birou, mi-au spus colegii care au lucrat la vremea respectivă la această inventariere, 
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în baza datelor din cadastru în 1982 și la Fundătura Alecu Sihleanu, la suprafața 

inventariată nu apare nimic dar trebuia trecută pentru că Fundătura Alecu Sihleanu are o 

suprafață identificată, conform noilor măsurători de 1763 mp, deci trebuia trecută strada 

respectivă. Nu aveam cum să n-o trecem.” 

  Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte eu cred că s-a înțeles foarte 

clar. Nu cred că sunt probleme la acest proiect.” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „S-a înțeles. ” 

Nu mai sunt alte discuții.  

Se supune la vot proiectul nr. 4 și cu 11 voturi „pentru” din partea doamnelor  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a domnilor consilieri: Ionuț 

Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi „abținere” din partea 

doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor 

consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul nu a fost aprobat. 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „A câta oară este proiectul 

ăsta respins?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este a 10 oară când acest proiect este  

băgat în Consiliul local și nu este aprobat. 

Se prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 

completarea și  modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții. Vă rog, 

domnule Primar”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și aici aș vrea să explic cetățenilor 

Municipiului Focșani pentru ce am intenționat să inițiem acest proiect.  

Ne dorim să întocmim un studiu, un alt studiu domnule consilier, chiar dacă nu o 

să vă placă dar este un studiu pentru un obiectiv extrem de important pentru 

municipalitate și anume reorganizarea, extinderea, amenajarea spațiului public,  Piața 

Moldovei din Municipiul Focșani.  

Este vorba despre toate spațiile unde în acest moment se desfășoară activitatea de 

comercializare a produselor agroalimentare în Piața Moldovei așa cum o știm noi cu 

toții și care, pentru a putea elabora acest studiu, va trebui, în primul rând, să reașezăm și 

să reinventariem toate suprafețele care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului 

Focșani. Așa cum am prezentat și cum a fost prezentat și altă dată în mass-media ne 

dorim să facem un ansamblu nou de clădiri cu un sistem constructiv care va folosi foarte 

mult ceea ce există în acest moment dar totodată o modernizare, ne dorim parcare 

subterană, ne dorim un etaj care să fie destinat spațiilor comerciale pentru alimentație 

publică și de asemenea, un acoperiș tip terasă amenajat circulabil care va include și zone 

de spații verzi, locuri de joacă, eventual zone de alimentație publică tip tonete.  

E doar o temă de proiectare, durează foarte mult, va fi nevoie chiar și de 

elaborarea unui plan urbanistic zonal și din acest motiv avem nevoie să reinventariem 

aceste suprafețe care aparțin domeniului privat al Municipiului Focșani. Vă 

mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

primar. Vă rog domnișoara Dimitriu.” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc domnule 

președinte. Ceea ce spune domnul Primar sună așa parcă ne-am muta la Oradea. Așa 

pare. Numai că realitatea din teren este cu totul alta și mai ales vorbesc de faptul că anul 

trecut în 2018 s-au luat de trei ori bani de la investiții pentru salarii...” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Nu vorbiți pe subiect. Vă rog 

frumos. Vă închid microfonul Dacă vorbiți pe subiect vă dau drumul dacă nu, vă rog. 

Dacă nu, nu mai vorbiți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunt niște adevăruri care deranjează...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vreau să menționez faptul că ...” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Nu nu mă deranjează.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vreau să menționez faptul că anul 

acesta bugetul Municipiului Focșani din cauza Guvernului dumneavoastră a fost foarte 

sărăcit.... Așadar chestiile pompoase cu care veniți în fața cetățenilor Municipiului 

Focșani, eu vorbesc pentru dumnealor nu pentru dumneavoastră domnule Primar, sunt 

de domeniul fantasticului. De aceea...” 

Președintele de ședință, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnișoara 

consilier. Vă rog domnule Buzoi.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Vreau să vorbesc și eu pe subiect. Pe subiect. 

Este vreo problemă? Este vorba despre acest proiect. Eu unul mă repet, am spus că la 

aceste probleme, mai ales cu parcarea că, într-adevăr e o problemă cu parcarea aici, și 

de parcare, nu numai de parcare, dar mă refer la faptul că în piață problema este foarte 

acută cu parcarea iar ultimul nivel al acestei clădiri, că e o clădire, parter – parcare, 

etajul 1 spații comerciale, etajul 2 cum ar veni, terasă.  

Nu credeți că aici ar fi trebuit o parcare nu locuri de joacă?  

Nu cred că vine cineva să se joace la etaj. Este părerea mea. Și cred că, cel mai 

bine și mai bine, ar fi ca la aceste obiective, cum ar fi locul acesta, construcția aceasta 

din piață sau parking pe care spuneți dumneavoastră că vreți să-l faceți  în altă parte, ar 

fi indicat să se facă un concurs de soluții de proiecte care să fie la nivel național sau 

chiar internațional. Nu e nicio problemă. Pot să vă dau exemple de proiecte câștigate de 

români în SUA. Este vorba de turnurile gemene și a câștigat cineva din Oradea cineva 

care a terminat facultatea și a venit cu proiectul ăsta acolo.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt de acord cu dumneavoastră, 

domnul consilier. Noi aici facem doar o temă de proiectare. Se va scoate la licitație... 

Deci este vorba despre o temă de proiectare. Se va scoate la licitație această temă de 

proiectare. Pe baza acestei teme de proiectare un proiectant va veni să-și expună punctul 

de vedere  - cum ar dori și cum ar vedea, pentru că aici este o mare problemă. Ne 

confruntăm cu situația juridică a unor spații, care fac parte din arealul pieței... și știți 

foarte bine la ce mă refer. Sunt foarte multe clădiri, care sunt private și va trebui să le 

înglobăm și pe acestea. Nu putem să facem... doar dacă hotărâm să facem o expropriere 

în interes public, dar cred că nimeni nu dorește acest lucru, pentru că s-ar întârzia acest 

proiect cu cel puțin 4 ani de zile. Și de aceea, va trebui să venim, să vină un proiectant 

cu o soluție tehnică, care să permită în primul rând înglobarea acestor spații și pe de altă 

parte, crearea a cât mai multor locuri de parcare pentru că, într-adevăr, este o mare 

problemă în zonă cu locurile de parcare. Știți foarte bine de câte ori ne-am confruntat cu 

această problemă. Și sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă e cazul, e o propunere, pe 

care o putem analiza, să o discutăm cu colegii, să vedem dacă un concurs de soluții 

poate fi viabil în această situație. Dar vă spun că, în orice caz, proiectele care vor fi 



 16 

realizate, vor fi dezbătute public. Va fi supus așa cum am spus, avizului Comisiei 

Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului 

Focșani, unde sunt membri toți arhitecții din oraș, inclusiv reprezentanți, colegi de-ai 

dumneavoastră din Consiliul Local și ne vom exprima. Iar proiectele respective vor fi 

supuse dezabaterii publice. Mulțumesc!” 

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

Domnul consilier Dan Buzoi: „Domnul Primar, ați spus că sunt proprietăți 

private în zona respectivă. Este vorba despre partea din spate, parcarea aceea, care este 

extinderea…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu vorbim de acele clădiri.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „De întreaga piață?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, vorbim despre anumite clădiri 

care sunt în perimetrul pieței, acele corpuri de clădiri, unde sunt magazine sau brutării 

ale unor societăți comerciale și sunt proprietate privată.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Da, așa este. Aveți dreptate. Este vorba de 

incinta pieței. Aici se discută.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se discută despre un areal mult mai 

mare.Deci noi vrem să amenajăm...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Dar clădirea aceea… Este vorba numai de 

spatele pieței? Nu și deasupra?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Vrem să amenajăm, să înglobăm 

tot ce înseamnă de la blocul unde se termină Hala Moldovei, până dincolo de strada 

Greva de la Grivița, unde acum sunt tarabe pe domeniul public, inclusiv până în 

parcarea de la Greva de la Grivița.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Străzile Aurorei, Greva de la Grivița, Marea 

Unire și strada Leopoldina Bălănuță.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Exact. Zona respectivă, vrem să o 

studiem în integralitate, să-i dăm o reamenajare și o funcționalitate.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Pe subiect, domnul 

Tănase. Vă rog! Da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, în concluzie, aș vrea să vă spun că… 

cu tot respectul, domnule Primar și echipei dumneavoastră, am văzut că dumneavoastră 

veniți permanent cu studii. Eu vreau să vă spun că, focșănenii vor străzi.” 

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

domnule consilier! Nu… vorbește despre străzi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar noi nu despre străzi vorbim acum?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vorbim de piață.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu. Gata! Nu mai vorbesc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Oricum nu se 

votează. Oricum nu votați nimic pentru modernizarea Focșaniului. Clar! Decât să ne 

certăm aici, mai bine nu mai vorbim. 

Spuneți, vă rog domnul consilier!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Președinte, vreau să vorbesc și eu, nu 

numai domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Oamenii vor străzi, domnule. Nu vor studii. 

De 3 ani de zile, numai studii s-au făcut.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dacă nu avem 

studiu, nu avem străzi, domnul consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul, Spuneți-mi un singur studiu pe 

care l-ați făcut dumneavoastră și l-ați pus în practică. Ați respectat termene?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „O să vă chemăm la 

tăiatul panglicii, domnule.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Termene respectate. Spuneți-mi unul. 

Domnule, am făcut studiul ăsta, l-am pus în practică.” 

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

vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să vă pun la dispoziție toate 

studiile. Cele 7 străzi, Dornișoarei, Ghinea Dorinel.... n-am avut...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ați făcut dumneavoastră acolo?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Când ați făcut?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce? Studiu?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ați terminat vreo stradă de asta? Studii? 

Domnule, v-am spus, lăsați studiile!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi s-a dat ordinul de începere, 

domnul consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, intrați în ultimul an de 

mandat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Alecu Sihleanu, Fundătura Lunei, 

Poligonului. Studiul este făcut de integral de noi. Și studiul...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, oamenii vor străzi. S-au 

săturat de studii. Spuneți-mi o stradă la care v-ați propus un termen și ați realizat-o. În 3 

ani de zile aproape. Haideți să fim serioși. Deci oamenii s-au săturat de studii. Cine mai 

are încredere?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Asta-i campanie electorală, ceea ce 

faceți dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Mereu s-au opus.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar dumneavoastră faceți campanie, că 

veniți cu…” 

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

Radu Nițu, vă rog! Vă rog domnule consilier, haideți…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Haideți! Vreți să facem piața?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Președinte… domnul consilier, noi nu  

v-am întrerupt când ați vorbit. Vorbiți repetat și aceleași fraze. Este foarte bine venit 

acest studiu. Domnul consilier Buzoi și eu stau în zona pieței și foarte mulți cetățeni au 

cerut și vor să fie făcut ceva în zona pieței. Domnule, ați vorbit, câteva minute în urmă, 

de oportunitate. Noi votăm aici oportunitate. Ați vorbit și ați spus foarte multe cuvinte 

pe acesta. Este foarte bine. Noi votăm oportunitate. Și să dea Dumnezeu să se 

implementeze acest proiect. Da. Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Niciodată n-am fost împotrivă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Ba da. Sunteți 

împotrivă mereu, domnule consilier. Vă rog domnule viceprimar. Vreți să mai spuneți 

ceva pe acest subiect?” 
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Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu știu dacă mai contează…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Oricum nu se 

votează. Niciodată n-au votat pentru modernizarea orașului.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Știți ce faceți dumneavoastră acum? 

Exact ce spunea și domnul Primar. Faceți campanie.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Scandal și atât.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Străzi și alte investiții în Focșani ca 

Primărie. Vă spun imediat. Nu v-am întrerupt. Fără stabilirea unor indicatori tehnico-

economici, fără studii de fezabilitate, fără cărți funciare. Domnule, nu v-am întrerupt, nu 

v-am întrerupt!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dar vorbiți, 

întrerupeți. Aveți un pic de bun simț, vă rog!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Tot ce ați comentat de când a 

început ședința, nu are niciun sens. Totul e un nonsens. N-ați discutat nimic la subiect. 

Toate aceste studii. Da. Sunt necesare. Nu primim bani de la Comunitatea Europeană. 

Proiectele nu sunt valabile. Fără cărțile funciare pe care… Nu sunteți vinovați. 

Dimpotrivă, or să vă hulească toți focșănenii în curând.” 

De ce nu spuneți în fața camerelor de luat vederi, că nu ați votat niciodată 

proiectele cu 2/3? Niciodată n-ați votat proiectele de investiții?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Tot ce înseamnă 

modernizare a orașului, niciodată n-ați votat.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Niciodată.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Avizul de la Mediu… are un an de zile de 

când… pentru Parcul de la Teatru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „De 3 ani de zile nu 

votați, domnilor consilieri.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „În 6 luni se obține și are un an de zile.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă fofilați, domnule. Țineți la 

cetățeni, țineți la orașul în care trăiți… votați domnule, proiectele astea de investiții. 

Atrageți bani europeni.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ca să faceți studii, nu domnule? Vreți să 

faceți studii de fezabilitate? Avem pentru 3 mandate.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Haideți domnule, văd că bateți apa-n 

piua. E clar.” 

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

Uitați cum votează împotrivă.” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 5 și cu 

11 voturi „pentru” din partea doamnelor Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena 

Luminița Balaban, a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai 

Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel 

Ungureanu și 5 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai 

Tănase proiectul nu a fost aprobat. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Abținerea este tot împotrivă. Ați 

auzit stimați focșăneni. Nici piața nu se va putea moderniza.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, ce ați făcut în ultimii 3 ani 

dumneavoastră pentru orașul Focșani? Dar munciți?” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Proiectul numărul 

6. 

N-am făcut pentru că n-ați votat nimic, domnule consilier.” 

 Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

și modificarea HCL nr. 384/2015  privind aprobarea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani - Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Acest proiect e 

legat de acela cu Bahne. Dacă sunt discuții … da, domnișoara Dimitriu.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule Președinte! 

Cum a spus și mai devreme, domnul vice Iorga. Pot să-i spun că în acest proiect există 

memoriul de prezentare al firmei care face… pe fonduri europene, ceea ce 

departamentul de Fonduri Europene din Primărie, nu face. Și să ne aducem aminte, că 

Primăria Focșani, din care domnul Primar este în fruntea Primăriei, de apoximativ 3 ani, 

a tras 2000 de euro fonduri europene. 

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

Alte discuții, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Care 2000 de euro?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dacă-mi dați voie să vorbesc… 

nu cred că este cineva, care să nu vă fi lăsat să atrageți fonduri europene.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnule Imireanu, 

explicați-ne, vă rog frumos, în legătură cu fondurile europene.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Câte contracte de finanțare pe 

fonduri europene semnate avem, domnul Imireanu? Câte contracte de finanțare 

avem în acest moment pe foduri europene, în ultimii 2 ani?” 

Domnnul Adrian Imireanu– Șef Serviciu Proiecte: „În prezent avem proiecte 

contractate semnate, contracte de finanțare pentru 8 proiecte în valoare de 91 de 

milioane de lei. Sunt depuse în diverse stadii de evaluare încă 11 proiecte.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Spuneți-ne, domnule proiectele.” 

Domnnul Adrian Imireanu– Șef Serviciu Proiecte: „Proiectele pentru care 

sunt...” 

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

lăsați-l să vorbească pe domnul!” 

Domnnul Adrian Imireanu– Șef Serviciu Proiecte: „Proiectele, care sunt deja 

contractate sunt următoarele: 

 Creșterea performanței energetice la Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea; 

 Creșterea performanței energetice la Colegiul Economic Mihail 

Kogălniceanu; 

 Creșterea eficienței energetice la Școala Ion Basgan;  

 Creșterea performanței energetice la Școala Duiliu Zamfirescu; 

 Reabilitarea sistemului de termoficare; 

 Viziune și performanță în implementarea unor instrumente de planificare 

strategică. Acesta este pe Programul Operațional „Capacitate 

Administrativă”. 

 Unități pentru Comunitate; 
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 GAL Unirea Focșani este pe Programul Operațional „Capital Uman” și pe 

Orizont 20.20 este IRIS soluții integrate pentru orașe sustenabile.  

Aceste contracte sunt deja semnate. Sunt proiecte contractate.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Lăsați-l să 

vorbească. Nu-l mai întrerupeți așa ca la piață. Vă rog!” 

Domnnul Adrian Imireanu– Șef Serviciu Proiecte: „De asemeni, Municipiul a 

mai depus proiecte și sunt în diverse stadii de evaluare următoarele proiecte: 

 Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe; 

 Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, etapa    

a II – a; 

 Este vorba despre două cereri de finanțare pentru creșterea performanței 

energetice a blocurilor.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru 16 blocuri. Da.” 

 Domnnul Adrian Imireanu– Șef Serviciu Proiecte: „Mai avem în pregătire și 

în luna februarie, se vor semna contractele: 

 Creșterea performanței energetice a Școlii Anghel Saligny; 

 Creșterea performanței energetice la Cantina Colegiului Gheorghe Asachi. 

De asemeni, este depus în sistemul electronic „My Smis” proiectul privind 

reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemelor de iluminat   public.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „5 milioane de euro.” 

Domnnul Adrian Imireanu– Șef Serviciu Proiecte: „De asemeni: 

 Resistematizarea infrastructurii de transport în vederea creșterii 

atractivității și accesibilității deplasării cu transportul public, bicicleta și 

pietonal; 

 Modernizarea transportului public în municipiul Focșani; 

 Achiziția de mijloace de transport public, autobuze electrice în parteneriat 

cu Ministerul Dezvoltării Regionale; 

 Reabilitarea și modernizarea clădirilor și ale infrastructurii educaționale ale 

Grădiniței nr. 18, a Creșei nr. 7 și a Grădiniței nr. 16.  

Toate acestea sunt depuse deja în sistemul electronic „My Smis” și sunt în diverse 

stadii de evaluare. Acum mai avem în pregătire următoarele proiecte, le avem în 

pregătire, urmând  ca să fie depuse: 

 Dezvoltarea rețelei de piste și biciclete dedicate circulației bicicletelor și 

implementarea unui sistem de buy-sharing; 

 Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare; 

 Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne; 

 Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii 

educaționale a Colegiului Tehnic Edmond Nicolau; 

 Reabilitarea, modernizarea locuințelor sociale din strada Revoluției nr. 16 

și 17; 

 Reabilitarea, modernizarea Creșei numărul 1, a Grădiniței numărul 1 a 

Grădiniței numărul 10 și  a Grădiniței numărul 13 din Sud; 

 Construirea unui centru multifuncțional pentru activități educative, 

culturale și recreative. 
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Acestea sunt proiectele care au fost depuse, care au fost contractate și care sunt în 

pregătire.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și toate sunt făcute prin efortul 

colectivului de la Biroul de Fonduri Europene, nicidecum.... da... într-adevăr nu avem 

specialiști pe toate domeniile, să facem asemenea studii și nu avem cum să le elaborăm 

pe toate aceste studii. De aceea apelăm și la firme specializate, dar nu cred eu că a avut 

vreodată... nu vreau să ne lăudăm acum.... Focșaniul, atâtea proiecte pregătite și depuse 

pentru fonduri europene.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Râdeți 

domnul consilier. Râdeți că atât știți să faceți. Da. Vă rog!” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc! Deci eu chiar sunt 

impresionat domnul Președinte, sunt chiar impresionat. Dar eu aș vrea      să-l întreb pe 

domnul Imireanu. Domnul Imireanu, ați citit după foile de anul trecut? Sau de acum 2 

ani? Că pe astea le-am mai auzit de câteva ori.” 

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

mulțumesc, domnule consilier!” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci asta-i întrebarea, dacă e să ne 

luăm după ce spuneți dumneavoastră.” 

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

frumos, domnule viceprimar! Gata! Deja… deci sunteți numai ironic. Nu mai are rost. 

Vă rog, domnule viceprimar!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnul Imireanu, dacă 

sunteți amabil, am și eu o întrebare. În afara ultimelor proiecte, care sunt în pregătire 

„grosso modo”, care este suma pe care am atras-o? În afară de cele, care sunt deja 

semnate, care sunt undeva peste 20 de milioane de euro.” 

  

 Domnnul Adrian Imireanu– Șef Serviciu Proiecte: „Contractate: 91 

milioane de lei.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Care înseamnă 20 de milioane 

de euro. Da.” 

 Domnnul Adrian Imireanu– Șef Serviciu Proiecte: „Depuse în sistemul 

electronic „My Smis” - 221 de milioane de lei.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Adică 50 de milioane.” 

 Domnnul Adrian Imireanu– Șef Serviciu Proiecte: „Și în pregătire încă 

100 de milioane.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Deci în total vreo 80 de 

milioane de euro. Vă mulțumesc! Să știe toată lumea despre ce discutăm și cum se 

muncește în primărie.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „33 de proiecte pe fonduri 

europene.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci eu am înțeles, după cum spune 

domnul Primar, că depășește Oradea în absorbție.” 

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

mulțumesc, domnilor consilieri!” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Felicitări!” 

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

acest proiect.” 
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 Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu unul aș vrea să vă întreb.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Spuneți, dacă 

e pe proiect.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar mă lăsați să spun, vis-a vis de 

proiect?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier, ce a depins 

de noi, am făcut.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Când vor fi finalizate aceste 

grandioase proiecte? În 20121? Sau în 2022?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În 2024, la următorul mandat.” 

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

mulțumesc!” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 6 și cu 

11 voturi „pentru” din partea doamnelor Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena 

Luminița Balaban, a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai 

Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel 

Ungureanu și 5 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai 

Tănase, proiectul nu a fost aprobat. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Care era în strânsă 

legătură cu proiectul Bahne. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnilor consilieri de la PSD, 

nu de la PNL, că n-am ce să le mulțumesc dânșilor. Se opun mereu.” 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul ”str.Tinereții” situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 7806, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 7 și cu 

11 voturi „pentru” din partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena 

Luminița Balaban, a domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai 

Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel 

Ungureanu și 5 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai 

Tănase proiectul  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 50. 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Cernei" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 2790, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții?  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul  a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 51. 



 23 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu votează nimic astăzi și n-au 

votat niciodată în 3 ani de zile...” 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Ana Ipătescu" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... da, domnișoara consilier. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Vreau să fac și eu o remarcă 

referitor la aceste toate proiecte cu înșiruirea de străzi pe care le-ați...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, alte minciuni la 

dumneavoastră...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Pe care ați știut să le bifați de 

sine stătătoare. Văd că aveți în spate referatul de admitere de la Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară... culmea, la fiecare proiect în spate, acest referat de admitere este 

exact ceea ce Primăria Municipiului Focșani a și trecut ca parcelă, același răspuns și 

OCPI-ul. Să înțeleg că este un referat de admitere, nu înseamnă că este musai exact ceea 

ce Primăria Focșani spune că a făcut, da? Mai mult decât atât, dumneavoastră ați spart 

aceste proiecte pe străzi... nu, dumneavoastră oricum nu înțelegeți pentru că nu citiți 

proiectele și atunci nu aveți cum să înțelegeți...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Înțelegeți pe lângă...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Atât timp cât noi cititm 

proiectele, spre deosebire de dumneavoastră, cred că avem o mare diferență de 

înțelegere. Mulțumesc.” 

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

vot acest proiect... da, vă rog, domnule Nedelcu. N-ai cu cine vorbi...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnule Tănase... retoric întreb, circulă pe 

internet un filmuleț în care cineva dorește să voteze, să ajungă într-un loc, astfel încât 

acolo să se voteze să ajute cetățenii și să ajute România, și să ajute Vrancea să facă niște 

străzi...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Este pe proiect ăsta?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Este exact pe proiect, domnule Buzoi, cu 

respect...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”A vorbit pe langă proiect până 

acum...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Cu respect vă spun... așa că taceți din gură. 

O să ajungem și la proiect că așa face și domnișoara Dimitriu, o duce așa după care 

ajunge și la... deci, vă rog frumos. Și această, în acest videoclip cineva, care vrea să 

ajungă europarlamentar dorește să... ”șoseaua morții” să fie lărgită, să fie... mă gândesc.. 

oare cum acest om care votează împotriva cetățenilor, împotriva orașului va ajuta 

cumva țara, va ajuta cumva Moldova să prospere când nu este în stare nici măcar să-și 

voteze niște proiecte pentru cetățenii ai... ei, cetățenii care au votat-o, nu? Stau și mă 

întreb oare cum e posibil ca această ființă, dacă poate fi numită așa... să ne ajute pe noi, 

niște amărâți de moldoveni să facă o autostradă când nu este în stare să voteze niște 

prăpădite de proiecte, niște străduțe care...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Eu vă mulțumesc, domnule 

consilier că-mi faceți...” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu v-am dat cuvântul, 

domișoară consilier. Dar nici voi nu vorbiți pe subiect, așa că tăceți din gură, vă rog.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Eu întreb...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Iar eu vă mulțumesc... deci, 

chiar mă bucur că faceți acest lucru și militați pentru autostrada Moldovei care din 

păcate... 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă rog. Eu supun la vot 

acest proiect. Vă mulțumesc, domnilor consilieri!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Așa ai sărit mereu, domnișoară!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog frumos!” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul  a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 52. 

Vă rog frumos, domnilor consilieri! Ușor!!! 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul "Aleea Căminului" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 9324, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții...? Pe subiect, vă rog fumos. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, deci noi ne-am uitat 

foarte atent pe aceste proiecte.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da? Și nu votați! Vă 

mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mă lăsați să vorbesc, domnule? Vreți să vă 

spun ce vă place dumneavoastră? Deci sunt niște diferențe foarte mari.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Hai, vă rog frumos, domnule... 

în capul dumneavoastră.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu vă spun așa ca să știți... dacă aveți 

cumva... și mă adresez colegilor consilieri... La Constanța tot așa s-au votat și acum le 

impută, deci interesați-vă, cu angajamente, cu lei... le impută în ziua de azi, la Tecuci la 

fel, le impută. Acum în ziua de azi. Tot așa au votat cum votați și dumneavoastră, fără 

să vă puneți prea mult problema... nu zic acum că poate n-ați fi bine intenționați, dar 

trebuie să le judecați un pic toate aceste... este o diferență atât de mare de 2-3 ori între 

valorile alea la străzi.. nu poți să ai încredere.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc mult, domnule 

consilier. Ne asumăm noi, grupul PSD, domnule consilier, ne asumăm noi. Mai vorbim. 

O să fie făcute.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10, și cu 11 voturi „pentru” 

din partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 
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și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul  a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 53. 

Da, vă rog frumos, domnule consilier. Nu suntem la piață. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Vă asumați, domnule consilier să 

plătiți daunele provocate de nevotarea acestor proiecte în contextul în care firma care 

are contract încheiat cu Primăria Municipiului Focșani ne va da în judecată? Vă întreb... 

Există un contract în care o firmă specializată din Municipiul București efectuează 

aceste măsurători. Nefinalizarea prin întocmirea cadastrului și a cărții funciare pentru 

aceste străzi, nefinalizarea acestui contract prin nerespectarea termenelor contractuali de 

către Primăria Municipiului Focșani și Consiliul Local va atrage la paltă. Suntem deja 

somați să plătim daune și penalități conform prevederilor contractuali. În situația în care 

se va ajunge în instanță, eu vă garantez ca în numele cetățeinor Municipiului Focșani să 

nu mă mai criticați că plătesc eu salarii... doar 3% din excedentul Municipiului Focșani 

a fost folosit pentru acoperirea salariilor, nu mai mult, nici mai puțin. Doamna, 

domnișoara viitor europarlamentar care da... a fost nominalizată mai devreme, să știți că 

nu, la Oscar, da. Să știți că nu știți administrație, îmi demonstrați încă o dată că nu știți 

administrație. Excedentul se poate utiliza în exclusivitate numai pentru investiții, însă 

Guvernul României a dat o derogare că s-a putut utiliza și pentru acoperirea diferențelor 

pentru salarii. Știu că v-ar fi convenit să vedeți salariații Primăriei Municipiului Focșani 

în stradă și v-am mai spus, vă lipsește buna creștere și cei 7 ani de acasă și nu știu dacă 

în Parlamentul Europei veți putea să vi se adreseze cineva să nu vă uitați în ochii lui. Vă 

mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc, domnule 

Primar.” 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Peneș Curcanul" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 5337, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... domnișoara consilier. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte. Asemenea afirmațiilor Primarului Municipiului Focșani, pot să... și eu ca 

cetățean al municipiului să îi imput domnului...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu! Vă muțumesc, domnișoară, 

nu vorbiți pe subiect!” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Era ideea că pot...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu! Nu! Ideea e să vorbiți pe 

proiect.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Păi pe proiect vorbesc. Este 

vorba despre străzi. Știți ce voiam să spun?! Vorbiți la microfon, domnule consilier.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11, și cu 11 voturi „pentru” 

din partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul  a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 54. 
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Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul "Piața Victoriei" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 7790, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții. Dacă nu vorbiți pe proiect, să știți că vă închid microfonul din 

prima. Să știți... 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Studiile de fezabilitate doresc să 

i se impună domnului Primar, neducându-le la finalitate...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc mult!” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Asemena să i se impute...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12, și cu 11 voturi „pentru” 

din partea doamnelor Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul  a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 55. 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Maior Ghe.Pastia" situat în 

Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 10440, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu are rost să discutăm că văd că nu vorbiți pe proiect! Nu vorbiți pe proiect. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul  a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 56. 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Mihai Eminescu" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 4437, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 57. 

Nu vă convine, știți dumneavoastră.... n-ați făcut... ce ați făcut până acum... luați 

la mișto acum.... pe bune, vorbim exact cum vorbiți dumneavoastră. Asta faceți. Da... un 

pic de liniște, vă rog, da?! 
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Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Cezar Bolliac" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 8550, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte nu respectați 

procedura, trebuie să comentăm...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dați-mă în judecată.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar nu avem pentru ce să vă dăm înjudecată 

că oricum plecați de bună voie...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și cu 11 voturi „pentru” 

din partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 58. 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnul președinte, nu respectați 

procedura...” 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Comisia Centrală" situat în 

Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 4891 și Parcela 4862, ce aparține 

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

Misăilă. 

Dicuții nu sunt, ca de obicei... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 59. 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Alexandru Vlahuță" situat în 

Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9273, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 60. 
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Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul "Pasaj" situat în Focșani, identificat cu 

Tarla 161, Parcela 8303, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 61. 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "B-dul Gării" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 1735, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

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

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 62. 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Ecaterina Varga" situat în Focșani, 

identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 2885 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 2885, 

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

Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 20 și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 63. 

În fine... nici măcar nu-s atenți... 

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Culturii" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 3549, 3563, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 64. 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Dimitrie Cantemir" situat în 

Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8460, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 22, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 65. 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Scarlat Târnăvitu" situat în 

Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 3528, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 23, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 66. 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Mare a Unirii" situat în Focșani, 

identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 3597, Tronson 2, Tarla 57, Parcela 3513 

și Tronson 3, Tarla 0, Parcelele 3578 și 3513, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 24, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 
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și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 67. 

 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul "str. Magazia Gării" situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 2010/1, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 25, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 68. 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Greva de la Grivița” situat în 

Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5320 și Tronson 2, Tarla 0, 

Parcela 3364, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 26, și cu 11 voturi „pentru” din 

partea doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş 

și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 69. 

 

 Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Aurora” situat în Focșani, 

identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5294 și Tronson 2, Tarla 54, Parcela 

3414, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul nr. 27 și cu 11 voturi „pentru” din partea doamnelor  

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a domnilor consilieri: Ionuț 

Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, 

Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi „abținere” din partea 

doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor 

consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 70. 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Ștefan cel Mare” situat în Focșani, 

identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5531 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 8344, 

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

Valentin Misăilă. 
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Se supune la vot proiectul numărul 28 și cu 11 voturi „pentru” din partea 

doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a domnilor 

consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, 

Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi „abținere” din 

partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor 

consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 71. 

 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Republicii” situat în Focșani, 

identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 8295 și 8550 și Tronson 2, Tarla 0, 

Parcela 8295, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 29 și cu 11 voturi „pentru” din partea 

doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a domnilor 

consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, 

Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi „abținere” din 

partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor 

consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 72. 

 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Prof. Constantin Stere” situat în 

Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 507 și Tronson 2, Tarla 0, 

Parcela 507, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 30 și cu 11 voturi „pentru” din partea 

doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a domnilor 

consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, 

Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi „abținere” din 

partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor 

consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 73. 
 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Lupeni” situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcelele 9833, 9400 și 9182, ce aparține domeniului public 

al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.                                                
Se supune la vot proiectul numărul 31 și cu 11 voturi „pentru” din partea 

doamnelor  Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena Luminița Balaban, a domnilor 

consilieri: Ionuț Mersoiu, Marius-Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, 

Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, Daniel Ungureanu și 5 voturi „abținere” din 

partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a domnilor 

consilieri: Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 74. 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Bine că nu am avut nevoie de 

două treimi!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Stimați colegi, nu-s diverse dar vreau să vă spun, 

dumneavoastră stimați colegi consilieri liberali, ieri n-ați venit deloc la comisie, noi am 

fost pe teren....”   

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nici astăzi la comisii nu au 

fost!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „...veniți foarte târziu la ședință, suntem obligați 

să venim la ora când suntem convocați! Veniți degeaba, luați aerul din sala asta 

degeaba!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Ieri n-ați fost domnule 

consilier! Ieri n-ați fost! Nici azi n-ați fost! Nu votați! Bine că râdeți, vă rog! Vă rog 

puțină liniște, avem niște cetățeni aici, în sală care vor să ne pună o întrebare!” 

Cetățean al Municipiului Focșani Toader Dumitru: “Domnule Primar, 

domnilor consilieri, mi-a dat Dumnezeu să trăiecsc să văd ceea ce nu am văzut 

niciodată! Am 80 de ani și cred că nimeni de aici nu-i de vârsta mea să gândească sau să 

trăiască clipele pe care le-am trăit eu acum! Eu citesc ziarele, am văzut atâtea anunțuri și 

prin ziarele locale și prin cele centrale, că într-adevăr la Focșani se opun o parte din 

consilieri să aprobe strictul necesar pentru noi domnilor! Mi-e rușine, vă spun, mi-e 

rușine să mă uit la dumneavoastră! Cu câtă plăcere râdeați când nu se aproba un buget, 

un proiect, cu câtă satisfacție vă uitați, dumneavoastră la dumneavoastră și eu, mi se 

rupe inima în mine pentru că am muncit în orașul ăsta Focșani, la vârsta mea de 80 de 

ani de mă simt mândru dar cu dumneavoastră nu pot să fiu mândru și vă spun din tot 

sufletul că am rămas întinat de ceea ce am văzut astăzi aici!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Așa pățim  de 3 ani de zile, 

drag cetățean, să știți!” 

Cetățean al Municipiului Focșani Toader Dumitru:  “Poftiți?”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „De 3 ani de zile pățim tot așa! 

De 3 ani de zile pățim în Consiliul ăsta local! Nimic nu votează!” 

Cetățean al Municipiului Focșani Toader Dumitru: “Eu am vrut să mă 

conving, suntem un grup mare de prieteni cu care vorbim destule, și vrute și nevrute, și 

într-un rând mă gândeam eu așa, mă ce-ar fi să mă duc și eu pe lângă liberali că am fost 

pe la PSD, am fost pe colo, pe colo, dar hai să văd și eu linia pe care merg liberalii! 

Domnilor dragă, vă spun, păcat că am avut și ideea de mi-a trecut prin cap! Dar eu vă 

mulțumesc pentru că m-ați ascultat și vă rog să mă credeți…Roman Toader mă numesc! 

Eu vă spun din suflet că am fost foarte mulțumit că m-am auzit!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Domnul Roman cu cât v-au mulțumit să spuneți 

chestiile astea?” 

Cetățean al Municipiului Focșani: “Mă numesc Tudorache și locuiesc pe strada 

Gh Doja din Focșani, sunt neafiliat politic și nici nu cred că am să fac vreodată în viața 

mea politică pentru ceea ce am văzut aici, rușine! Deci am să rog toți cetățenii orașului 

care nu sunt afiliați politic, care n-au nicio treabă cu politica, să vină să vă vadă ce faceți 

aici! Nu se poate așa ceva! Este incredibil, este imposibil așa ceva! Nu se poate! 

Locuiesc pe o stradă, Gh Doja, care nu a fost reabilitată de 52 de ani! De 52 de ani! Ne 

chinuim de 10 ani, aici o grămadă de hârtii, și domnul Primar cunoaște lucrul ăsta că am 

fost și anul trecut la dânsul, am depus hârtii, mi s-a promis că se fac studii, se fac …” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul meu, vă spun că în acest 

moment avem finalizată documentația de avizare a lucrărilor de investiții și vom scoate 

la licitație proiectarea și execuția în curând, după aprobarea bugetului, dar vedeți cum se 

votează în Consiliul Local numai contra! Deci noi, după ce că înfruntăm greutățile 

legislative privind achizițiile publice, înfruntăm și opoziția distructivă a colegilor din 

consiliul local PNL și ceilalți!” 

Cetățean al Municipiului Focșani: “Am văzut asta domnule Primar, îmi cer 

scuze!”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Auziți, vreau să vă pun și eu o întrebare, 

domnul de pe Gh Doja!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Lăsați omul să vorbească!”  

Cetățean al Municipiului Focșani: “Îi rog frumos, dacă le este teamă să voteze 

proiectele să lase locul altora!”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă mulțumim!”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Auziți, domnul după Gh Doja…”  

Cetățean al Municipiului Focșani: “Haideți să lăsăm aroganța și bătaia de joc la 

adresa noastră a cetățenilor cinstiți da?”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Domnule cetățean după Gh Doja de cât 

timp nu aveți strada asfaltată?”   

Cetățean al Municipiului Focșani: “de 52 de ani!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “de cât? De 52 de ani?”  

Cetățean al Municipiului Focșani: “Exact!!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Și asta din cauza liberalilor!? Bun am 

înțeles! Vă mulțumesc!”  

Cetățean al Municipiului Focșani: “Nu am zis că din cauza dumneavoastră, am 

zis că din cauza altora pentru că nu se poate așa ceva, vă bateți joc de noi! A fost 10 ani 

și primar liberal, domnule consilier!” 

Cetățean al Municipiului Focșani: “Vă rog să mă credeți, vă bateți joc de noi și 

dumneavoastră și ceilalți! Nu există diferențe între unii și ceilalți, nu puteți să vă certați 

ca la ușa cortului de față cu noi, aicea, ce Dumnezeu? Chiar așa am ajuns? Bătaia 

dumneavoastră de joc? Gândiți-vă că noi v-am adus aici! Sunteți într-o poziție pe care 

noi am ales să o aveți! De ce nu țineți cont de lucrul ăsta?”   

Domnișoara consilier Ana- Maria Dimitriu: “Dacă îmi dați voie domnule 

focșănean, ok, dacă îmi dați voie pot să vă spun așa Grupul Partidului Național Liberal 

din Consiliul Local nu se opune….” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Ba da, se opune!” 

Cetățean al Municipiului Focșani: “Am văzut! Nu se opune, se abține!” 

Domnișoara consilier Ana- Maria Dimitriu: “Dacă îmi dați voie, dacă îmi dați 

voie să vorbesc…îmi pare rau, nu pot să vorbesc!” 

  Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mințiți poporul care v-a votat! îi 

mințiți în contunuu! Spuneți-le adevărul! Oamenii au văzut cu ochii lor ce faceți în 

Consiliul Local!”  

Domnul Consilier Mihai Nedelcu: “Da ce ați făcut? Sunt 30 de propiecte pe 

care nu le-ați votat acum domnișoara care vreți să fiți Europarlamentar!?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “N-ați votat 30 de proiecte…!!!”  
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Domnul Consilier Mihai Nedelcu: “Vreți să fiți europarlamentar și nu vreți să 

votați pentru cetățenii dumneavoastră aici și credeți că o să faceți ceva pentru țara 

asta?!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am să scot înregistrări de la toate 

ședințele să vedeți!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Câte străzi ați făcut, stimați colegi, de la 

PSD, în ultimii 3 ani?”  

 Domnul Consilier Mihai Nedelcu: “Oare câte ați votat?” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Nu mai mințiți continuu cetățenii! Lăsați-o 

așa!”  

Domnul Consilier Mihai Nedelcu: “Domnule consilier, la câte ați votat spuneți 

întâi cetățenilor că n-ați votat la niciunul și după aceea aveți curajul să comentați și să-

mi vorbiți mie! Mulțumesc!  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Declar ședința închisă!” 
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