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PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE 

din data de 16.05.2019 

 

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

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

Municipiului Focşani.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, deschide 

şedinţa extraordinară din data de 16.05.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia 

domnului Primar nr. 389/11.05.2019, constatând că în sală sunt prezenţi un număr 

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

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

domnii consilier Filimon Ionuț și Bîrsan Costel și doamnele consilier Dimitriu 

Ana Maria și Drumea Alina Ramona, fiind parcursă procedura de deschidere a 

acestei ședințe 

Domnii consilieri îmi spuneau că știu ceva despre colegi... ce anume știu 

dumnealor, ne interesează mai puțin... Pe parcurs, dacă vine cineva, facem 

mențiune în procesul verbal, rectificăm, în sensul că amintim în cuprinsul 

procesului verbal că s-a prezentat și o altă persoană. Bine, cam atât ar fi cu privire 

la partea introductivă a ședinței noastre de Consiliu Local. Dau cuvântul doamnei 

președinte de ședință. 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Bună ziua, domnule 

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

La şedinţă participă: 

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

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

agricultură; 

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

privat, publicitate; 

- d-nul Marian Hagiu - Serviciu administrarea patrimoniului;  

- - d-nul Costel Dochioiu - Director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

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

- d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții; 
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- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Vulpoiu Adrian – Director CUP Salubritate;  

- d-nul Ciobotaru Viorel – Director Clubul Sportiv Municipal 2007;  

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

Locală;  

- d-nul Mihulec Nicu - inspector Serviciul Corpul de control al Primarului 

- d-na Mandea Ionica - inspector Serviciul Corpul de control al Primarului 

- d-nul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef;  

- d-na Grosu Carmen - Director Direcția Economică 

- d-na Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate;  

- d-na Pădineanu Cristina – inspector Serviciu Resurse umane, 

managementul calității; 

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

Consiliului Local;  

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

proiectelor;  

- d-na Mihalcea Cristina – inspector serviciul juridic contencios; 

- d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani; 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

Secțiunea I - proiecte de hotărâri 

1. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru 

delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse 

regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să 

aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans"; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 

municipiului Focșani în calitate de coorganizator la desfășurarea Concursului de 

Interpretare „Noelia Prisecaru" ce va avea loc în luna iunie 2019; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), pentru realizarea 

obiectivului de investiții: „Locuri de joacă pentru copiii ce frecventează creșele"; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

DALI pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reparații capitale imobil str. 

Comisia Centrală și Reabilitare racorduri utilități apă-canal și energie electrică" 

municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 113/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la faza DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru 

obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă str. Peneș Curcanul"; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: "Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii 

nr. 3 Focșani", județul Vrancea, cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul de 

local și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de 

la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 

pentru obiectivul de investiții: "Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 

Focșani", cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 23/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: "Reparații capitale ale Monumentului 

Unirii din municipiul Focșani", cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 

domeniul public al Statului Român și din administrarea Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Galați, în domeniul public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a 

apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 8 

înscris în CF 54684-C1-U18 UAT Focșani către domnul Balaș Constantin 

Georgian; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a 

terenului în suprafață de 347,00 mp situat în Focșani, bdul. Brăilei nr. 104, județul 

Vrancea, T. 199, P. % 11016 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către societatea VOROM INTERNATIONAL EXIM SRL; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza Vodă ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul „Fundătura Măgura" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 

82 Parcela 4690, 4772 și Tronson 2, Tarla 0, 82 Parcela 4718, 4690, ce aparține 

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

Misăilă 



4 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un 

număr de 5 (cinci) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu 

Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 

privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiatori: consilieri locali Ailincuței 

Lauriana, Ungureanu Daniel, Buzoi Dan 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 27001 din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință 

S+P+4" - ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 10, nr. 

cad. 59616, pe terenul în suprafață de 527,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de 

Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură.   

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă rog, dacă sunt 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bună ziua, Hristos a inviat. 

Mulțumesc doamna președintă de ședințe. Bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri, stimați reprezentanți ai mass-mediei locale. Avem o solicitare venită 

din partea Liceului de Artă ”Ghe. Tătărescu”, pe data de 15 mai a fost înregistrată 

la Primăria Mun Focșani și am considerat că este oportun să suplimentăm ordinea 

de zi cu următorul proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,45 

mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2019 Liceului de Artă 

”Gheorghe Tăttărescu” Focșani în vederea participării Corului de Cameră 

”Jeunesses” la Concursul Internațional de Muzică Corală ”Sărbătoarea Corului”, 

care va avea loc la Bălți, Republica Moldova. 

Ăsta este singurul proiect pe care îl propun pentru completarea ordinii de 

zi. Vă mulțumesc.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Doamna consilier 

Drumea Alina a ajuns și dumneaei în sală, deci în acest moment suntem 18 

prezenți și 3 absenți.” 

Se supune la vot propunerea domnului Primar de a introduce acest proiect 

pe ordinea de zi și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei și se aprobă în unanimitate 

de voturi. 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Dacă mai sunt și alte 

discuții? Vă rog domnule consilier Mersoiu.” 

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: “Vă mulțumesc doamna președinte de 

ședință. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua domnule Primar. 

Aș dori propunerea de alocare a unui minut pentru fiecare consilier la fiecare 

proiect.” 
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Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Am reținut. Dacă 

sunt și alte propuneri...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot alocarea timpului de 1 minut pentru 

fiecare consilier și se votează cu 12 pentru din partea următorilor consilieri 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Ailincuței Lauriana și 6 abțineri din 

partea următorilor consilieri Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Dobre Claudiu 

Alin, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai și Ciocoeaș Laura-Mihaela. 

Președintele de ședintă, doamna Balaban Elena Luminița prezintă 

punctul 1 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind avizarea documentației 

de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local 

de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special Primarului 

municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul 

Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, 

„Asociația Metropolitan Trans"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Dacă sunt discuții... domnul consilier Iorga Marius... 

 Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Vă mulțumesc doamna 

președinte. Nu știu dacă este în sală domnul Imireanu. Nu-l văd... A, este. Dacă 

îmi permiteți și cu permisiunea dumneavoastră bineînțeles, vă recunosc sincer că 

n-am avut timp să parcurg întreg proiectul și aș dori să ne dați câteva clarificări. 

Ce noutăți avem? Ce puteți să ne spuneți...” 

 Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă rog domnule 

Imireanu.” 

 Șef Serviciu proiecte, domnul Imireanu Adrian: ”După cum știți 

Municipiul Focșani a pregătit mai multe proiecte pentru finanțarea acestora prin 

fonduri europene și e vorba de resistematizarea infrastructurii de transport, cu o 

valoare de 73 de milioane de lei, el a fost aprobat prin HCL 321 din 29 august 

2018 de către Consiliul Local. Menționez că este deja în etapa precontractuală, 

adică a trecut de toate etapele de evaluare și este în etapa precontractuală.  

 Al doilea este modernizarea transportului public în Municipiul Focșani. 

Aici se achiziționaează 16 autobuze electrice și sistemele de ticketing, în valoare 

de 38 de milioane 400 de mii de lei. Acesta a fost aprobat prin HCL 413/2018. 

Dezvoltarea rețelei de piste de biciclete dedicate circulației și sistemul de bike 

sharing în valoare de 12 milioane de lei, aprobat prin HCL 18/31.01.2019 și 

implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare în valoare 

de 20 de milioane de lei aprobat prin HCL 17/31.01.2019.  

 Mai avem proiectul achiziția mijloacelor de transport public în 

parteneriat cu MDRAP, în valoare de 54 de milioane 351 mii lei, aprobat prin 

HCL 454/31.01.2018. Toate aceste proiecte fac parte din portofoliul de proiecte 

de mobilitate, toate sunt depuse în diverse etape de evaluare. Valoarea totală a 

acestora este de 198 milioane 797 mii lei. Condiția pentru finațarea acestor 
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proiecte este să prezentăm un contract al serviciului de Transport public, conform 

cu regulamentul comisiei europene 1370. Finanțatorul ne-a permis ca să depunem 

cererile de finanțare fără să avem contractul conform, urmând ca până la 

semnarea contractului de finanțare să depunem contractul de servicii publice 

astfel încât să fie conform cu regulamentul Comisiei Europene. Asta este condiția 

finanțatorului. Altfel, contractul de finanțare va fi reziliat și pierdem suma de 198 

milioane de lei.” 

 Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Mai am o întrebare... sau o 

lămurire. E clar... din ce am înțeles eu că acest proiect se referă la tot ce înseamnă 

mobilitate în Municipiul Focșani?” 

 Șef Serviciu proiecte, domnul Imireanu Adrian: ”Da, toate proiectele 

se referă la punerea în aplicare a prevederilor planului de mobilitate. Sunt proiecte 

depuse de noi...” 

 Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Dacă mai sunt și 

alte discuții...vă rog domnul consilier Tănase...” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc doamna președinte. 

Am ascultat o enumerare de proiecte mai înainte, de fapt, astăzi avem, este vorba 

despre Asociația Metropolitan Trans, este vorba ca transportul public care este în 

subordinea Consiliului Local să extindă serviciile de transport și la comunele din 

jurul Focșaniului. Deci, ce a enumerat domnul Imireanu acolo, a enumerat o serie 

de proiete, probabil să dea bine la televizor, sau mai știu eu ce... deci despre asta 

este vorba în acest proiect, ca Transportul Public să-și extindă într-o perspectivă 

apropiată transportul pentru localitățile din jurul Focșaniului. Noi considerăm, 

noi consilierii PNL considerăm că e bine ca Transportul Public să asigure 

transportul în Municipiul Focșani la o calitate cât mai înaltă și pentru celelalte 

comune din jurul Focșaniului are cine să se ocupe deocamdată. Deci toate au 

asigurat transportul și dinspre Focșani și spre Focșani. Mulțumesc frumos. 

Deci...” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aș propune, având în 

vedere că este în sală și domnul director Diaconu, de la Transportul Public să 

expună mai clar niște lucruri legate de intenția dumnealor.” 

 Director al Transport Public Focșani, domnul Diaconu Ion: „Deci 

acest contract are legătură cu ambele spuse și de domnul consilier și de domnul 

Imireanu. Până pe 3 decembrie 2019 toate localitățile, municipii, reședințe de 

județ din țară trebuie să efectueze acest contract în baza regulamentelor 1370. În 

cazul în care nu se încheie acest contract, va trebui să se facă notificare la comisia 

europeană pentru a stabili de ce nu s-a făcut lucrul ăsta. Pentru noi a fost, este 

esențial acest contract pentru că până să circulăm pe traseele celelalte județene, 

noi în momentul de față circulăm și pe Municipiul Focșani și comuna Golești. 

Deci oricum ar fi acest contract chiar este necesar pentru a fi încheiat pentru că el 

aduce multe modificări față de ce am avut până acum... În afară de faptul că apare 

partea de compensație, ca noutate să zicem în transport, și noi vom avea un 
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serviciu cu mult mai bine făcut pentru că vom îndeplini și cursele, avem  mai 

multe rezultate, să zicem din punct de vedere al calității transportului.  

 Bineînțeles că pentru transportul județean, va trebui să cumpărăm și alte 

autobuze, dar trebuie să înțelegeți că și autobuzele sau toate celelalte care se vor 

aduce, ele vor fi date în administrarea societății, numai în condițiile în care există 

acest contract. Deci chiar dacă ele s-ar aduce, ar sta degeaba în curte pentru că nu 

ar putea funcționa. Adică nu ai voie să le folosești fără acest contract.  

 Rugămintea mea este să se voteze acest proiect pentru că impedimentul 

să zicem așa mai mare legat de majoritate sau de 2/3 este faptul că în momentul 

de față avem 3 autobuze ale Consiliului Local pe care le avem în baza contractului 

pe care-l avem până la 1.08, în momentul de față încheiat. Le avem în 

administrare. Deci este vorba de acest patrimoniu pe care l-am primit. În 

condițiile în care nu se va vota, va trebui într-un fel sau altul să renunț la cele 3 

autobuze să le dau înapoi la Primărie pentru ca să voteze măcar cu majoritate 

simplă, pentru că nu am altă soluție. Este obligatoriu ca acest contract să fie 

încheiat pe regulamentul 1370. Legat de comunele din jur împrejur să știți că nu 

se întâmplă numai la Focșani.  

 Dacă vă duceți la toate localitățile din țară o să vedeți că aceste asociații 

s-au înființat pentru că toți oamenii care lucrează în comunele de jur împrejur, 

care sunt din comune, lucrează în municipiul Focșani, în cazul nostru și atunci 

acest transport în general local se face regional, nu e o chestie nici în România 

înființată, ci este și în Uniunea Europeană, în toate localitățile mari sau mici 

transportul este regional, nu este făcut doar într-o singură localitatre, că e normal 

lucrul ăsta. Ați văzut că toate suburbiile sunt legate. Nu mă refer la cele mai mari 

orașe, gen capitale de țări, ci și cele care sunt de o anumită mărime, totul se face 

regional. Să știți că și pentru transportul județean, în momentul de față de ce s-a 

dus până pe 2 decembrie... pentru că s-a modificat legea, normal ei licența o au 

până pe 1.07, dar prin legea 328 din decembrie care a modificat legea 92, s-a 

modificat, s-a dus până pe 2 decembrie, tot din cauza regulamentului 1370 care 

și la transportul județean trebuie să intre în vigoare tot începând cu 3 decembrie 

2019.  

 Este o condiție esențială, deci în toată România se întâmplă lucrul ăsta. 

Acest contract care-l aveți dumneavoastră aici spre avizare, el va fi oricum 

verificat și de Consiliul Concurenței. Deci să știți că va trece prin multe verificări 

în așa fel încât să fie în corelare cu legislația națională și cea europeană. Nu știu 

dacă mai aveți întrebări să mi le puneți...” 

 Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Eu mai am o întrebare...” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mă scuzați un pic... doamna 

președinte. La ce am mai votat un minut?” 

 Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Păi am acordat 

un minut consilierilor...” 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Doamnă, m-am uitat la ceas, cinci 

minute s-a vorbit”.  
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Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „păi ... e invitat 

...”.        

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... atunci, nu mai votăm, adică, pentru 

unii îi mumă și pentru alții ciumă! Haideți să fim corecți”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, s-a votat un 

minut pentru consilier, nu pentru ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „adică, consilierii nu au voie să 

vorbească și alții din afară au voie să vorbească !”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Pentru că dă explicații tehnice 

...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... domnul ... explicațiile tehnice sunt 

suficiente ... deci, dacă începem să enumerăm acum tot felul de proiecte ...”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... păi sunt proiecte pe fonduri 

europene  ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... păi, de trei ani de zile le enumerați, 

dar de făcut nu mai faceți nimic ... haideți să o lăsăm așa.”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „doamna ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „vă rog domnule 

Primar”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „observ că este venită tema clară 

de la centru, ca să nu se voteze acest proiect.  

Sunt convins că nu ați înțeles tema acestui proiect atât timp cât vă  rezumați 

doar la o asociație Metropolitan Trans. 

Asociația Metropolitan Trans țin să vă amintesc că este formată din mai 

multe localități din jurul Focșani-ului, inclusiv conduse de primari de aceeași 

coloratură politică ca a dvs., mi-e și rușine să o spun care este aia. Dar, mai mult 

decât atât, trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că prin ... mi-e rușine cu modul 

cum gândiți ... ”. 

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

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... nu, îmi este rușine cu modul 

cum gândiți și mi-ați demonstrat de nenumărate ori că sunteți total împotriva 

cetățenilor acestei comunități ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... domnule Primar, câte proiecte ați 

făcut pentru Focșani?”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă spun atât ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... să enumerați două proiecte”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Domnule consilier, eu v-am 

cerut să ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... dacă vă e rușine ...”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... eu vă enumăr proiectele pe 

care le-am făcut de când sunt aici Primar”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Enumerați două proiecte pe care le-ați 

făcut pentru Focșani!”.  
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Sunt mai multe proiecte pentru 

Focșani domnule consilier.  

În orice caz, mă adresez în primul rând focșănenilor și cetățenilor din 

comunele: Vînători, Cîmpineanca, Golești, Gologanu, Milcov, Răstoaca, ne 

dorim să asigurăm prin proiectele pe care le-am depus la Comisia Europeană, 

pentru finanțare din fonduri europene, să asigurăm condiții mai bune și mai 

civilizate de transport de mișcare, ș.a.m.d.  

O condiție esențială pentru a obține aceste fonduri o reprezintă și 

întocmirea conform Regulamentului Comisiei Europene nr.1370 a acestui 

contract de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători.”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Era bine să vă adresați focșănenilor 

domnule Primar”.   

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

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... în primul rând focșănenilor ...”.   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... eu mă adresez tuturor 

cetățenilor care vor beneficia de aceste servicii și tuturor cetățenilor județului 

Vrancea, și tuturor cetățenilor care vor veni în vizită în municipiul Focșani să 

putem și noi să arătăm că suntem europeni. 

Dacă dorim, și tot suntem în campanie acum pentru Parlamentul Uniunii 

Europene, ar trebui să ne gândim de două ori.  

Deci, ceea ce se va întâmpla astăzi, dacă nu se votează acest proiect și  

această documentație, pentru care s-au cheltuit foarte mulți bani, cu aprobarea 

dvs. stimați consilieri locali, să știți că aceste sume care au fost, nu întâmplător 

enumerate de căte domnul Imireanu, aproximativ ... vorbim aici de cincizeci de 

milioane de Euro, da, le vom da cu piciorul, iar Focșani-ul va rămâne la același 

stadiu, și mai mult decât atât, așa cum spunea și domnul director, va trebui să 

scoatem din circulație trei autobuze pentru că noi nu avem șoferi pregătiți … 

angajați pentru a conduce aceste autobuze pe traseele din municipiul Focșani. 

Dacă dvs. stimați consilieri considerați că nu este oportun, trebuia să ne 

spuneți de la bun început și să spuneți clar, domnule nu vă mai chinuiți, nu mai 

depuneți proiecte pentru fonduri europene, nu mai cheltuiți bani pentru toate 

studiile necesare pentru a întocmi cererile de finanțare …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... domnule Primar, faceți campanie 

electorală acum …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… pentru că …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… haideți că facem și noi campanie 

electorală acum …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... domnule, eu spun un adevăr 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... ați mai spus-o odată, am înțeles. Aici 

este vorba de extinderea transportului public spre comunele din jur …”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... domnule consilier …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „… să ne concentrăm pe Focșani, lăsați 

pe celelalte … că au primari acolo … au primari, au transport, au tot ce le trebuie”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu vorbim de transportul în 

celelalte localități, vorbim de o condiție imperios necesară și impusă de Uniunea 

Europeană. Nu putem semna contracte. 

Avem în acest moment două proiecte pe fonduri europene care sunt în 

perioada de precontractare așa cum a spus și domnul Imireanu, nu putem semna 

aceste contracte dacă nu avem delegată această gestiune. Și unul din contracte 

este acesta, pe infrastructură, pentru modernizarea municipiului Focșani, cu piste 

de biciclete, pe tot ce înseamnă Șoseaua de Centură, pe str. Cuza Vodă, Mărășești, 

Odobești …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... domnule, vorbim de piste de 

biciclete acum!”. 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Da, fac parte din același proiect 

…” 

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

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… da …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... este vorba de transportul public 

domnule Primar …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... domnule … nu votează 

intenționat domnule …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu zic așa …”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „domnule 

consilier Tănase …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „eu vă spun doar atât, și fac un 

apel pentru ultima dată la dvs., dacă acest proiect nu l-am fi votat, Focșani-ul va 

fi … va rămâne la același stadiu ca acum și nu vom putea atrage aceste fonduri 

pentru care dvs. m-ați criticat foarte mult că nu am atras … Vă spun de la bun 

început, nici un primar la primul mandat, întrebați în toată România, dacă a reușit 

să atragă vreun fond pe … fonduri europene … vreun leu pe fonduri europene 

pentru proiecte care sunt în derulare din momentul în care a preluat mandatul. Nu 

vorbesc de proiecte care au fost făcute de primarii precedenți …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… dar până acum cine a fost primar 

domnule Primar?”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu mă interesează …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu a fost PSD-ul la Primărie de 

treizeci de ani … PSD-ul, iar veniți să ne aburiți …”.    

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… iar ceea ce trâmbițați dvs. 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... credeți că lumea nu știe că până 

acum a fost numai PSD-ul în Focșani!”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, vă spun câte 

proiecte au fost implementate de domnul …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „… domnule Primar, până acum ...”. 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… și s-au implementat proiecte 

și pe fonduri europene …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… ce s-au implementat, nu s-a 

implementat nimic, totul … Nu-mi tăiați … Adică, lăsați pe toată lumea să 

vorbească de cinci minute și eu nu pot să vorbesc!”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Voiam să mă 

adresez și …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Imireanu, vă rog 

frumos să le spuneți domnilor consilieri câte au fost în exercițiul financiar      

2007-2013 pe fonduri europene și valoarea lor, pe scurt”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Astea sunt ca spitalele regionale …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu, au fost”. 

D-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte: „În perioada 2007-2013, 

au fost unsprezece proiecte. Trei din ele au fost. Panul Integrat de Dezvoltare 

Urbană, unul a fost referitor la Reabilitarea sistemului de termoficare și 

reabilitarea unor unități de învățământ. Astea au fost. Au fost unsprezece proiecte 

…”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... plus opt spitale regionale, am 

înțeles”.  

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „Am o rugăminte, domnule consilier  … 

domnule consilier Tănase, haideți domnule să ne liniștim. 

Domnule Tănase, haideți să lăsăm bășcălia și prostiile, astea sunt pentru 

focșăneni! Vă aduceți aminte că ați votat atunci când a prezentat Primarul, și eram 

președinte de ședință, că ați votat proiectele astea. De ce le blocați acum? 

Domnule, astea au un impact major asupra orașului. Lăsăm alte glume și 

glumițe pe care le facem noi pe aici și ne opunem așa la unele și altele proiecte.  

Vă rugăm frumos, haideți să votăm împreună proiectele astea pentru că 

văduvim orașul Focșani, da, de cele mai mari proiecte care s-ar putea implementa 

la momentul actual. Și vă rog frumos să lăsăm … nu are nici o legătură …”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... pot să vă răspund și eu …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… nu vă las …”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… un minut, nu ați văzut …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… deocamdată nu mi-a trecut, nici nu a 

început. Deci, haideți să încetăm cu prostiile astea, măcar la proiectele 

importante. Nu are rost să ne certăm pentru asta.  

Păi, domnule Tănase, veniți mereu cu niște argumente, cum să vă spun eu 

…”. 

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

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… nu ne mai jigniți …”.  
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „… pe focșăneni în primul rând îi 

interesează transportul din Focșani, lăsăm transportul din afară, nu avem timp de 

asta acum …”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… este un tot unitar …”. 

  D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „… este vorba și de transportul din 

Focșani domnule consilier …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu suntem la Consiliul Județean aici, 

suntem la Consiliul Local …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… domnule consilier, nu discutăm 

numai …”. 

  D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu suntem la Consiliul Județean, 

suntem la Consiliul Local …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ ... ați auzit, rețineți ce vă spun eu, sau 

vreți numai să mă contraziceți așa pur și simplu, de dragul de a mă contrazice 

…”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu nu vă contrazic, eu vă spun că 

suntem  la Consiliul Local Focșani. Nu suntem nici la Cîmpineanca, nici la 

Bolotești, nici la …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… sunteți pueril credeți-mă pe cuvânt. 

Sunteți foarte pueril. 

Am crezut prima dată că sunteți rău intenționat, am crezut, dar pe cuvânul 

meu, încep să am dubii în ceea ce vă privește capacitatea intelectuală.          

Credeți-mă, vă jur. Nu vreau să vă jignesc, nu am nici un scop …”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... mulțumesc 

domnule consilier …”.    

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… lăsați-mă să ...  

Am o rugăminte la dvs., haideți să ne unim, că acesta este un proiect pe 

care l-ați votat și dvs. Da, am mers împreună cu el și nu are nici un rost să ne 

cramponăm acum, pe ultima sută de metri, să ne arătăm că nu vrem, pentru că să 

știți că lucrurile astea vor avea repercusiuni majore asupra dvs.  în primul rând, 

da, nu asupra noastră. Dar toți cetățenii nu o să fie de acord cu așa ceva.  

Eu zic să vă gândiți bine, da, și să votăm proiectul acesta care este foarte 

important, restul, puteți să vă mai opuneți că nu are nici o legătură una cu alta. 

Dar, treceți peste anumite capacități de percepție și de comunicare ale domnului 

Tănase și haideți să votăm proiectul acesta că nu are nici o legătură cu lupta 

noastră politică. Vă mulțumesc.”. 

           D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule Tănase, ați auzit de ... 

vă rog, jumătate de minut”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Să știți că vă 

cronometrez”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Faceți o listă cu colegii de la PSD care 

vor să mai facă convingere …”.  
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Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... vă rog să 

interveniți și dvs. dacă doriți …” .  

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… nu, nu, nu. Eu aș vrea să vă 

spun altceva …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… pe noi ne interesează de Focșani 

acum …”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „… este un tot 

unitar …”. 

           D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… mi-ați dat cuvântul, nu mi    

l-ați dat!”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Vă rog”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Este vorba și de …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… eu nu v-am întrerupt … da, 

am cerut jumătate de minut.  

Vreau să vă spun că ceea ce ați auzit dvs. mai devreme de localitățile, de 

jur împrejurul Focșani-ului, trebuie să ne gândim că și Focșani-ul la rândul lui 

este format din cetățeni care au crescut la țară, avem frați …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… dvs. aveți mandat de la Consiliul 

Județean să vorbiți acum?”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „…bunici …”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „… vă întreb?”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu știu ce legătură are, sunteți 

încăpățânat …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… tocmai, că nu vorbim … vorbim de 

Focșani acum nu de …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… păi de Focșani vorbim …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu de comunele din jurul …”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… de Focșani … de Focșani 

…”. 

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

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… de Focșani, ați înțeles foarte 

bine …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „…  să asigurăm transportul legalitate 

în municipiul Focșani și după aceea ne mai gândim și la comune”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… să înțeleg că nu citiți 

proiectele pe care le aveți! ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „”… domnule consilier, dvs. 

sunteți de acord să cumpărăm treizeci și șase de autobuze în municipiul Focșani  

și să avem toate stațiile de autobuz modernizate în Focșani cu bani europeni?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Nu înțeleg ce sunt cu întrebările 

astea?”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Păi, astea sunt întrebările legate 

de proiectul acesta domnule. Deci prin proiectele enumerate, dați-mi voie dragi 

colegi.  

Prin proiectele enumerate mai devreme de domnul Imireanu asta se 

urmărește da! Achiziționarea a treizeci și șase de autobuze electrice. 

Modernizarea stațiilor de transport public. Modernizarea transportului general în 

municipiul Focșani. Managementul traficului. Toate acestea sunt proiecte deja 

depuse pentru atragerea de fonduri europene în municipiul Focșani, da. Și fără 

această delegare de gestiune, pentru că sunt niște condiții impuse de Uniunea 

Europeană și odată ce dumnealor ne dau banii și le mulțumim pe această cale, 

trebuie să le respectăm regulile. 

Este un Regulament la nivelul Uniunii Europene nr.1370. Nu întâmplător 

s-a făcut și nu întâmplător v-am convocat astăzi 16 mai. V-am convocat pentru 

că ieri s-a împlinit termenul de treizeci de zile cât a trebuie să stea publicat acest 

caiet de sarcini pe site-ul Uniunii Europene, fără de care noi nu puteam să avem 

mai departe … să facem acest pas. Este un pas intermediar până la finalizarea 

contractului de delegare a gestiunii. 

În acest moment, noi avem Serviciul Public de Transport gestionat de 

Societatea noastră de Transport Public S.A. care, așa cum spunea domnul 

director, se realizează în baza unui contract vechi, contract care va fi valabil până 

la 1 august. 

Eu vin și întreb așa, ce facem după 1 august? Veniți cu o soluție.  Dvs. 

spuneți întotdeauna că nu este bine. Dați-mi vă rog frumos alternativa pe care o 

aveți dvs., la această soluție, la delegarea gestiunii transportului public de călători 

în municipiul Focșani, nu ne mai referim la celelalte localități limitrofe care fac 

parte din Metropolitan Trans! 

Deci, de la 1 august, dacă nu se votează acest contract de delegarea 

gestiunii, Focșani-ul va rămâne fără transport public, nu mai vorbim de fonduri 

europene!  

Nu vreți fonduri europene, de acord. Spuneți-le cetățenilor dvs. care este 

alternativa dvs., a consilierilor PNL cu privire la transportul public în municipiul 

Focșani începând cu 1 august 2019!    

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cu privire la Transportul 

Public din Municipiul Focșani  …2019. Dacă dumneavoastră aveți altă alternativă 

eu retrag acest proiect de pe ordinea de zi și vin cu alternativa dumneavoastră. Vă 

mulțumesc”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Domnul consilier 

Radu Nițu”.  

Domnul consilier Radu Nițu: “Doamna președinte aș vrea să vorbim pe 

acest proiect, după părerea mea este cel mai important proiect al nostru, al 

consilierilor, a Primăriei Municipiului Focșani din ultimii 3 ani de zile. Al doilea 

aspect este că acest proiect nu se referă numai la comune deținute în ponderea 

Municipiului Focșani. Cetățenii care trebuie să beneficieze de servicii de calitate 
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în Municipiul Focșani. A 3-a situație este următoarea: s-a făcut la solicitarea 

comunităților din jurul Focșaniului, deci nu le-a impus nimeni … pentru 

îmbunătățirea transportului. Vreau să vă spun aceasta problemă pentru că cei din 

Cartierul Mândrești vor beneficia de mijloace de transport de tur - retur din 

jumătate în jumătate de oră, în condițiile actuale se face la 1 oră distanță și 

câteodată în weekend la 2 ore. Deci este o îmbunătățire a traficului și a 

mijloacelor de transport și a condițiilor de mers cu transportul în comun foarte 

bune. Stimați colegi noi discutăm de oportunitate, ce vreți? Ați văzut câtă muncă 

este în spatele acelor documente și noi venim aici cu niște lucruri…. Ne bucurăm 

că vreți să vă duceți la Bruxellles, să prezentați vinurile vrâncene este un lucru 

pozitiv. Dar ce vă întreabă acei domni peste câteva luni de zile când vă veți duce? 

… trebuia să vă dăm bani și voi nu ați votat. Părerea mea este să lăsam orgoliile 

deoparte că nu duc la nimic bun. Tot ce facem este pentru îmbunătățirea traiului 

și a vieții cetățenilor din comunitățile apropiate județului Vrancea. Vă 

mulțumesc”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Vă rog domnul 

consilier”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnilor consilieri, colegi … știti 

ce am aici? Am 4 proiecte de asfaltări la niște străzi din Municipiul Focșani care 

sunt neasfaltate. Domnilor, haideți să discutăm despre ce îi interesează pe 

focșăneni. Nu îi interesează de Răstoaca”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier vă rog ...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Am 4 proiecte de asfaltări a unor 

străzi neasfaltate. M-ați înțeles”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier vă rog 

frumos să le enumerați”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Uitați prima pe care o am aici este 

strada Rovine. Am strada Grădinari, strada Străiești… vreți să vă spun acum care 

sunt neasfaltate? Lăsați transportul la Răstoaca, haideți să ne vedem de treburile 

noastre de la Focșani”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mai departe domnul consilier, 

enumerați. Domnul consilier ....” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Pentru numele lui Dumnezeu lăsați 

asta acum, faceți Campanie electorală. Lăsați asta. Să vorbim treburi serioase”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cine face campanie electorală 

mai multă? Le-ați depus și nu le-am discutat”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Dar câte proiecte ați discutat? Noi 

am depus zeci de proiecte. Avem proiecte aprobate și nu ați vrut să le puneți în 

aplicare”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier vreau să vă 

întreb, dumneavoastră ați citit proiectul de buget când s-a votat? Oricum nu l-ați 

votat”.  
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Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul Primar l-am citit din scoarță 

în scoarță și am văzut ce ați făcut acolo. Ați făcut studii de fezabilitate”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și strada Rovine nu se 

regăsește”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul Primar aveți studii de 

fezabilitate. A mai fost acum 6 ani dacă vreți să vorbim s-a mai discutat și i-ați 

păcălit pe oameni în campania electorală și vreți să veniți cu fel de fel de minuni, 

credeți că vă mai crede cineva? Duceți-vă în oraș, mai aveți curaj să iesiți în oraș? 

Că vă înjură lumea”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, bineînțeles în fiecare zi”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Da, vă rog domnul 

director Diaconu Ion”.  

Diaconu Ion – Director Transport Public SA: “Două cuvinte vreau să 

vă mai spun. Domnul consilier dacă nu se înființa această asociație probabil nu 

discutăm despre localitățile limitrofe din Municipiul Focșani. În acest contract 

normal că se face Metropolitan Trans deoarece, tot dumneavoastră, ați fost de 

acord să se înființeze. Pentru că discutăm doar despre Municipiul Focsani și 

Golești așa cum era până acum. In cadrul acestei asociații există și Municipiul 

Focșani. Nu aveam cum pentru că nu puteam să încheiem altfel contractul. Nu 

aveam cum altfel”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier dar nu ați 

votat înființarea Metropolitan Trans? Nu, nu ați votat. Nici nu știți”.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Aștia sunt cam uituci”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nu ați votat atâtea proiecte încât nu 

mai știți câte și acum aveți senzația că nici pe acesta nu l-ați vota. Dar vă spun că 

pe acesta l-ați votat. Auziți dacă îmi permiteți. Domnul consilier Buzoi, vă știu 

că sunteți un om cerebral și înțelept. Vin cu rugămintea să fiți alături de acest 

proiect. Domnul Gheoca dumneavoastră ați spus la un moment dat că sunt unii 

dintre consilieri care mai și citesc proiectele și pe deasupra mai au și studii”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Mai aveți pe cineva care să facă 

lobby pentru dumneavoastră”?  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Vă rog să și argumentați…” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Noi am avut atâtea proiecte foarte 

serioase și nici nu au vrut să se uite pe ele. Și acum ce facem stăm până mâine 

dimineață”?  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Domnul consilier dacă nu vă convin 

discuțiile puteți pleca fără niciun fel de problemă. Oricum numai circ ați făcut 

focșănenilor de 3 ani de zile. Colegii dumneavoastră s-au mirat de prostiile pe 

care le-ați făcut aici”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnilor dumneavoastră ar trebui să 

vă rușinați pentru că nu ați făcut absolut nimic în orașul Focșani. V-ați ocupat de 

altceva”.  
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Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Mă uit la dumneavoastră și nu îmi 

vine să cred ce spuneți …” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Nu vreți să vorbiți despre Spital … “ 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Gata vă rog … 

Haideți să discutăm … sunt 50 milioane de euro care se vor pierde! 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Vorbim despre fonduri care nu au 

fost atrase până acum? Ce bani domnilor? Să vă dau eu exemple … dar când dați 

bani la paranghelii nu vă doare inima”? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Domnul Gheoca demonstrați-mi ce 

ați spus o dată”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Fiți cerebrali vă rog frumos. Aveți 

banii …. Cetățenilor”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Lăsați-l că latră la lună.    

Demonstrați-mi ce  mi-ați spus și că sunteți un om inteligent. Vă rog frumos        

să-mi demonstrați. Sunt convins că la astfel de intervenții vă rușinați”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnule sunteți psiholog”? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Eu vă spun în numele cetățenilor nu 

al psd-ului”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Aveți cursuri de paranormalitate”? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Habar nu aveți ce vorbiți”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Supun la vot acest 

proiect. Se pare că nu s-a înțeles importanța acestui proiect și atragerea 

Transportului Public Local”.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: “S-a înțeles doamna președinte, dar nu 

vor să voteze”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Bine, probabil este 

perioada campaniei electorale și perioada în care se regăsesc acum”.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Nu are treabă cu campania 

electorală. Este vorba de prostia lor. Aș ruga dacă se poate ca la sfârșit dacă se 

poate să spunem în fața camerelor de luat vederi să spunem cu câte voturi s-a 

votat sau s-au abținut”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Supun la vot acest 

proiect și să facem votul nominal”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Eu zic să luăm o pauză și să facem 

biletele cu voturi nominale”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1 și 

nu se aprobă cu 12 voturi “pentru” din partea următorilor consilieri locali: 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius 

Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Gongu Emanuel și Ungureanu Daniel,  și 6 abțineri din 

partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre 

Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona. 
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Domnul consilier Tănase Neculai: “Dar de unde mai este și această 

regulă cu votul uninominal, unde scrie așa ceva”.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Le este rușine …”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Doamnă dumneavoastră nu procedați 

corect în primul rând. Deci nu așa se votează. Asta puteți să spuneți la urmă. Ce 

este cu prostia asta?  Doamnă la sfârșit să numărați voturile cine este pentru și 

împotrivă”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier Tănase ... 

apropo de străzile de care vorbiți dumneavoastră. Vă prezint contractul de servicii 

din 9 Aprilie 2019 pentru întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor, 

documentațiilor de avizare și intervenție, studiul topogafic, geo și expertiza 

tehnică precum și studiu de investiții refacere infrastructură străzi și 

resistematizare, investiții pe verticală str. Răzoare, Zboina, Păcii, Grădinari, 

Varvarici 2. Contractul nr. 28832/26 martie 2019 în care se dorește așternere de 

covor asfaltic, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții DALI, studiu 

topografic, expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții refacere infrastructură 

străzi și refacere pe verticală a străzilor: Viilor și refacere covor asfaltic str. 

Frunzei, str. Nordului, str. Prosperității, Oborul de Vite. Reparații și așternere 

covor asfaltic str. Rovine din Municipiul Focșani. Da? Sunt contracte deja 

semnate pentru aceste străzi pe care dumneavoastră le tot trâmbițați atât prin ...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul Primar ... eu am aici din 

2013... am din 2013 aceleași străzi. Aceleași străzi. Ați venit acum ... în ce an 

vreți să le faceți pe acestea”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Anul acesta terminăm 

proiectarea”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban: “Domnul consilier, 

argumentul dumneavoastră nu stă în picioare”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnule nu vă mai crede nimeni. 

Credeți-mă ce vă spun”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bine domnule, pe 

dumneavoastră nu vă mai crede nimeni mințiți încontinuu. Iar în numele 

focșănenilor, eu vă mulțumesc pentru faptul că le refuzați dreptul la o viață mai 

bună”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Le refuzați dumneavoastră de 30 de 

ani dreptul la o viață mai bună”.  

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 2 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local 

al municipiului Focșani în calitate de coorganizator la desfășurarea Concursului 

de Interpretare „Noelia Prisecaru” ce va avea loc în luna iunie 2019;  

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2 şi se 

adoptă cu 18 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 
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Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru și 

Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 231. 

 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 3 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor                 

tehnico-economici faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

(DALI), pentru realizarea obiectivului de investiții: „Locuri de joacă pentru copiii 

ce frecventează creșele”; 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 şi se 

adoptă cu 18 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru și 

Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 232. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 4 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții: „Reparații 

capitale imobil str. Comisia Centrală și Reabilitare racorduri utilități apă-canal și 

energie electrică” municipiul Focșani, județul Vrancea; 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 şi se 

adoptă cu 12 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Gongu Emanuel și Ungureanu Daniel,  și 6 abțineri din partea 

următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu 

Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona,  devenind 

hotărârea nr. 233. 

Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 5 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 113/2018 privind aprobarea indicatorilor            

tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție 

pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă str. Peneș Curcanul”; 

Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 şi se 

adoptă cu 18 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru și 

Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 234. 
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Președinte de ședință doamna Luminița Balaban prezintă punctul nr. 6 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 155/2005 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Extindere cu 12 

săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, județul Vrancea, cu modificările ulterioare; 

Dacă sunt discuții? Domnul consilier Tănase Neculai.  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu aș vrea să vă întreb domnule 

Primar, de câte ori mai băgați proiectele astea? Le-ați băgat până acuma de vreo 

10 ori! Am făcut scurtă la mână votând ăsta cu 12 clase! Deci domnule Primar, 

țin minte că era dl Iorga zicea că bagă cupa și escavatorul ca să facă școlile astea 

care sunt începute de acum 30 de ani! Domnule spuneți-ne și nouă când faceți! 

Ați băgat proiectul ăsta cu extindere 12 clase asta e a 6-a sau a 7-a oară, ce aveți 

de gând? Spuneți-ne și nouă ca să înțelegem! De ce le băgați așa tot timpul și de 

fapt nu faceți nimic!? Explicați la focșăneni, la toată lumea, ca să înțeleagă 

lumea!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule viceprimar, mi s-a 

adresat mie, vă rog frumos! Stimați focșăneni (stimați colegi, haideți vă rog 

frumos să respectăm focșănenii în primul rând că nu avem de ce să …) deci 

trebuie să rețineți, atenție îi doare mâna, fac scurtă la mână să voteze pentru 

dumneavoastră, domnilor, să vă fie rușine! Să vă fie rușine dacă și un gest de a 

ridica o mână este atât de greu pentru dumneavoastră! 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar ați băgat de 10 ori 

până acuma aceste proiecte faceți ceva! Numai să le votăm atât! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu vă e rușine? Să ridicați 

mâna, nu vă e rușine să spuneți chestiunea asta? Mi-ar fi rușine să spun lucrul 

ăsta!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, veniți și spuneți, 

domnule am făcut și eu ceva în orașul ăsta! Când aveți de gând ...numai să le 

votăm?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “ Pe lângă faptul că luați bani 

din banii focșănenilor, vă e rușine să ridicați mâna aici! Faceți scurtă la mână!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Probabil nu auziți bine, îmi pare rău, 

dar cred că nu auziți bine! Nu e vorba de rușine aici, este vorba să faceți ceva! 

domnule Primar, am votat suficient aceste săli de clasă, aceste săli de clase le-am 

votat sufficient! Treceți la treabă! Puneți mâna pe hârleț și treceți la treabă!”  

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Domnule consilier, 

se modifică între timp anumite...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “S-a modificat …” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “De 7 ori? E ceva cu banii ăia, ce se 

întâmplă? Nu au fost potriviți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “E furt! E furt! Atâta știți! 

Ascultați că cei care au spus că cei care mi-au spus că fur au de plată, și o să-l 

aștept pe domnul Deputat să-mi dea banii!” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, faceți ceva pentru 

focșăneni! Focșănenii așteaptă să faceți ceva!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “…și să-și ceară scuze public 

pentru afirmațiile care le faceți voi! Atâta vă insuflă ăștia atâtea…..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Cetățenii noștri din Focșani așteaptă 

ca să faceți ceva în acest oraș!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu pot domnule să scot 

proiectul ăsta la licitație până nu aplic Ordonanța nr. 114. De ce sunteți 

căpcăuni?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “De ce vă enervați Domnule Primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Pentru că nu înțelegeți!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “De ce vă enervați?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Scrie negru pe alb în raport! 

Ați citit raportul?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Uitați ce spune consilierul 

dumneavoastră, că avem dreptate!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ce spune domnule?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Spuneți domnule Buzoi, 

explicați dumneavoastră dacă ați înțeles!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: “Da! Este vorba de ordonanța 114/2018 

prin care salariul minim la muncitorii din construcții se ridică la 3000lei  ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Și cine a dat această ordonanță 

domnule Primar, am dat-o noi? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am dat-o noi!!!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dumneavoastră ați dat-o!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “PSD-ul a dat-o, crește salariile 

muncitorilor domnule!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Asta cu lăcomia...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Pentru a evita plata la negru! 

Da, pentru a evita plata la negru și pentru a fi atrași muncitori în domeniul 

construcțiilor, pentru că PSD a făcut atât de multe proiecte încât nu avem 

constructori acum!” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: “A făcut atât de multe proiecte încât 

n-a făcut nimic!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Bine domnule, n-au făcut 

nimic pentru că în frunte cu Iohannis blocați toată țara asta!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Pimar, dați exemple de 2 

proiecte care le-ați făcut în orașul ăsta!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunt mai multe proiecte!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Am și eu o întrebare” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule consilier vă rog 

frumos!” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Numai puțin vă rog frumos, o 

secundă, spuneți-mi și mie vă rog frumos care sunt întrebările la referendum! Le 

știți?”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule consilier, eu mă așteptam, 

în afară să faceți mișto, că aici nu e loc de mișto, mă așteptam să fiți cât mai 

serios!” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Mișto a făcut viața de 

dumneavoastră! Credeți-mă pe cuvânt!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci eu mă așteptam să spună 

doamna președintă că nu are nicio legătură referendumul cu ceea ce discutăm…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Să știți că îmi retrag cuvintele dacă 

știți întrebările!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Da, vă rog, supun 

la vot! Domnule Tănase vorbim la proiecte, doar nu facem capanie aici, în 

Consiliul Local!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Purtați-vă ca niște oameni civilizați!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Stați degeaba pe banii focșănenilor! 

Duceți-vă acasă!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Să știți că focșănenii s-au săturat!” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Duceți-vă acasă! Nu mai stați aici, 

stați degeaba pe banii focșănenilor! Ați înțeles?” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Vă rog domnilor 

consilieri!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vreau să mai dau un singur 

răspuns și fac un anunț în primul rând pentru cetățeni!.. Da, și o să mai fac în 

continuare pentru că sunt ales de cetățeni!  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu au efect, asta e problema!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Mai taci din gură, eșt turbat!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule viceprimar!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Civilizat nu poți să fii domnule 

viceprimar? Trăiești în pădure? Unde trăiești? Eu ți-am vorbit frumos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule consilier, dacă doriți 

să vedeți proiectele care le-am început și care le-am finalizat de când am preluat 

mandatul …” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Să le vadă focșănenii, nu eu trebuie 

să le văd, focșănenii trebuie să le vadă! Sunt fantomatice” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu v-am dat un răspuns 

dumneavoastră, dar anunț public și focșănenii pe această cale – începând de astăzi 

raportul de activitate pentru anul 2018 este publicat pe site-ul Primăriei 

Muicipiului Focșani, vă mulțumesc!  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Copy – paste!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Da, vă rog, supun 

la vot acest proiect!” 
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  Se supune la vot proiectul numărul 6 și se adoptă cu 18 voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr.  235. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Deci domnule 

Tănase ați votat „pentru”!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Da doamnă, nu a spus nimeni, eu am 

întrebat de ce îl scoate de atâtea ori, n-am zis că suntem împotrivă! Probabil că  

n-ați înțeles!  

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Domnule consilier, 

dar ce rost au mai avut atâtea discuții? 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu știu doamnă, eu am pus o 

întrebare și au venit o sută de discuții! 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 94/2018 

privind asigurarea finanțării de la bugetul de local și alte surse de finanțare a unor 

categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: 

”Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Marius Iorga: “Stimați colegi de la PNL, dacă ați fi 

vrut să votați proiectul cu nr. 1 de mobilitate urbană și metropolitană, vă dau 

cuvântul meu de onoare că aveați o șansă să vă reabilitați în fața focșănenilor! 

Tot PNL-ul! Păcat!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “La cine vă referiți? La 

dumneavoastră?” 

Domnul consilier Dan Buzoi: “Dar are legătură? … n-are legătură cu 

proiectul, vă rog frumos!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu aș vrea să vă rog stimați colegi ca 

aceste proiecte cu 12 clase să fie ultima oară când le votăm și să treceți la treabă 

fraților! Votăm de 1 an de zile! De 1 an de zile tot votăm! Votăm și de data asta 

dar făceți-le o dată!” 

  Se supune la vot proiectul numărul 7 și se adoptă cu 18 voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr. 236. 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

23/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: ”Reparații capitale ale Monumentului Unirii din municipiul Focșani”, 

cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Dacă sunt discuții? 

domnule consilier Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “După cum probabil ați auzit, eu vreau 

să ne justificați toate aceste cheltuieli și aceste realocări de fonduri pentru un 

obiectiv care trebuia terminat de 1 an de zile și nu se mai termină! Să știe și 

focșănenii, fraților, nu putem să facem, trebuiesc mai mulți bani, n-ajung banii, 
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de ce nu ajung banii, spuneți focșănenilor că s-a ajuns la miliarde de lei, parcă    

s-ar construi un obelisc nou! Domnule Primar, eu am crezut că-l reabilităm nu 

construim altul nou! Nu știu, poate dumneavoastră aveți alte păreri!  

Domnul consilier Marius Iorga: “N-ați fost la comisie? N-ați fost!   Nu 

v-a interesat!  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu am fost și în Piața Unirii și am 

văzut cum se muncește acolo și ce se face! Deci dumneavoastră probabil că 

sunteți ocupat cu alte treburi! Lăsați-o așa!  

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Supun la vot 

proiectul!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu aștept să-mi spună dl Primar că 

am cerut să ne explice de ce sunt aceste cheltuieli suplimentare, dl Primar, dacă 

nu vreți să explicați, ok, dragi focșăneni, domnul Primar nu are ce să spună! 

Suplimentează și cu asta basta! 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Supun la vot 

proiectul!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Doamna președinte!” 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Bine domnule 

Primar, vă dau cuvântul dumneavoastră!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este același lucru ca și la 

extinderea cu 12 clase! Modificarea Ordonanței 114 prin care s-a modificat 

salariul minim în construcții! Și ne oblige legea!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, 1 miliard și ceva 

pentru că s-a modificat salariul și lucrează 3 oameni acolo? Dumneavoastră 

credeți că focșănenii sunt chiar proști, așa? Așa credeți dumneavoastră!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Care 1 miliard?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ați mai făcut chestia asta și la Unirea 

Principatelor, v-ați supărat, ați scos constructorul de acolo, ați mărit suma și ați 

băgat același constructor! Credeți că lumea nu vede?”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Noi îi băgăm, noi îi scoatem, 

așa cum vrem noi! Nu?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Vă jucați așa cu banii focșănenilor!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Așa este domnule! Așa 

senzație aveți dumneavoastră!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Noi votăm împotrivă acest lucru! 

Dacă dumneavoastră și PSD -ul cheltuiți banii aiurea…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă dumneavoastră nu 

sunteți capabili să înțelegeți un lucru de administrație publică, mi se pare normal! 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, orice om simplu 

înțelege că o lucrare care, explicați de ce măriți cu miliardele astea în plus!...este 

a treia mărire! De ce nu explicați? 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “Nu e 1 miliard domnule!!!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “De ce nu explicați?” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Știți de ce? Că nu înțelegeți!” 

Se supune la vot proiectul numărul 8 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu și 6 abțineri din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre 

Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu Dumitru, Laura Mihaela Ciocoeaş, Drumea Alina 

Ramona și Buzoi Dan devenind hotărârea nr. 237. 

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

solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului Român și din 

administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Galați, în domeniul 

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

  Se supune la vot proiectul numărul 9 și se adoptă cu 18 voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr. 238.   

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

aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Focșani, str. Aleea 

Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 8 înscris în CF 54684-C1-U18 UAT Focșani 

către domnul Balaș Constantin Georgian; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

  Se supune la vot proiectul numărul 10 și se adoptă cu 18 voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr.  239. 

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

aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 347,00 mp 

situat în Focșani, bdul. Brăilei nr. 104, județul Vrancea, T. 199, P. % 11016 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către societatea VOROM 

INTERNATIONAL EXIM SRL; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 11 și cu 12 voturi „pentru” din partea 

domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu 

și 6 abțineri din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, 

Gheoca  Corneliu Dumitru, Laura Mihaela Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona și 

Buzoi Dan proiectul nu a fost aprobat. 

 

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

și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza 

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

Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 12 și cu 12 voturi „pentru” din partea 

domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu 
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și 6 abțineri din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, 

Gheoca  Corneliu Dumitru, Laura Mihaela Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona și 

Buzoi Dan proiectul nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „Fundătura Măgura” 

situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 82 Parcela 4690, 4772 și 

Tronson 2, Tarla 0, 82 Parcela 4718, 4690, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 și cu 18 voturi 

pentru, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 240. 

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 5 (cinci) titulari de 

contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea locuinței nr. 

114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Inițiatori: consilieri locali Ailincuței Lauriana, 

Ungureanu Daniel, Buzoi Dan. 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 18 voturi 

pentru proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 241. 

Se prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 27001 din 

21.03.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4” – ce 

se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 10, nr. cad. 

59616, pe terenul în suprafață de 527,0 mp. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Dacă sunt 

discuții. Vă rog domnule consilier Tănase. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Noi, consilierii PNL respectăm 

dreptul de proprietate și încurajăm investițiile și investitorii. Numai că avem 

câteva întrebări vis-a-vis de această investiție. Eu cred că aici domnule Primar ar 

fi fost oportună, mai ales că acel bloc se va construi pe un spațiu verde și lângă 

tribunal încadrează ca și arhitectură o clădire foarte veche monument istoric cu o 

clădire foarte nouă.  

Eu zic că ar fi fost bine dacă dumneavoastră ați fi vorbit cu proprietarul   

să-i oferiți o despăgubire sau eu știu plata în bani pentru acest teren sau chiar un 

schimb de teren pentru că știți foarte bine și cu toții cred că știm, spațiul verde în 

municipiul Focșani este deficitar. Este foarte deficitar. Și atunci cred că era foarte 

important pentru noi focșănenii.  

În afară de asta, aș vrea să-i pun o întrebare domnului arhitect.  

Acolo sunt câteva caracteristici tehnice POT și CUT. Așa, nu sunt un mare 

specialist, însă am citit un pic care, POT înseamnă amprenta la sol și raportul 
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dintre amprenta la sol și suprafața terenului și CUT este raportul dintre suma 

suprafețelor desfășurate și suprafața terenului.  

Acum, eu aș vrea să-l întreb pe domnul arhitect, dacă se respectă standardul 

acestor coeficienți POT și CUT sau dacă se depășește?  

O altă întrebare aș vrea, tot domnului arhitect, dacă se respectă acea 

condiție de umbrire pentru blocul din spate? În spate este un bloc. 

 Aș vrea apoi să întreb dacă nu este prea aproape această clădire de tribunal 

care, repetăm, este un monument istoric. Unul din puținele monumente istorice 

pe care le mai are Focșaniul.  

Spațiul verde, cum am spus mai înainte, dispare.  

Apoi, încă o chestiune tehnică dar care s-ar părea că nu s-a respectat 

procedura.  

Trebuiau afișate niște panouri acolo timp de 30 de zile....” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Au fost 

afișate. Eu am fost acolo și am văzut…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă, eu am fost acolo și nu        

le-am văzut.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Eu le-am 

văzut...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu nu le-am văzut. Bun. Eu întreb. 

Și acum vreau să-l ascultăm pe domnul arhitect.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Mai întâi aș 

vrea să-i dau cuvântul domnului Primar.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Foarte bine că îi dați cuvântul 

domnului Primar, dar eu am pus aceste întrebări și domnului arhitect, după 

domnul Primar, fără discuții.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să începem cu ultima 

întrebare care este cea mai simplă. Aveți nevoie de ochelari domnule, s-ar părea. 

Am planșele fotografice cu afișajul ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, dar fără să jigniți 

nu puteți să vorbiți, fără să jigniți? Eu am întrebat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am constatat. Domnule nu am 

jignit...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu am trecut pe acolo. Poate a fost 

pus între timp. Îmi cer scuze și îmi retrag afirmația…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și sunt afișate încă din 11 

aprilie 2018.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ok. Ok.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da? Din 11 aprilie 2018. Și 

din 3 mai 2018 a fost altul. Au fost depuse. Asta una la mână. 

2. Stimați cetățeni acel spațiu, acel teren este proprietate privată, nu face 

parte din categoria spațiilor verzi de utilitate publică. Nu este spațiu public. Este 

proprietate privată.  
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Dacă era în domeniul public și era inventariat ca spațiu verde era o altă 

discuție.  

În PUG-ul din 2000, Planul Urbanistic General al Municipiului Focșani  

acolo funcțiunea este de curți construcții. E bine domnule architect? Da. 

Toată tevatura care s-a făcut în mass-media în ultima perioadă o punem pe 

seama faptului că suntem în campanie electorală și fiecare vrea să-și puncteze 

anumite avantaje în fața unor cetățeni.  

Eu atât vreau să vă spun, că am primit o adresă din 24 aprilie din partea 

Asociației de proprietari nr. 862, după finalizarea ultimei etape de aprobare în 

Comisia Tehnică de Amenajare Urbanistică a Teritoriului care a avut loc în data 

de 26 martie 2019. Dar așa cum am menționat la început, intenția proprietarului 

de a elabora acest Plan Urbanistic datează din aprilie 2018. 

 În această perioadă dumnealui a obținut, după îndelungi discuții, avizul 

Comisiei Naționale de la nivelul Ministerului Culturii, avizul de specialitate al 

unei comisii formată din arhitecți recunoscuți la nivel național. Spun bine 

domnule arhitect? Mulțumesc. 

Având în vedere faptul că a fost această adresă depusă și mai este încă o 

adresă din 23 aprilie, a unui partid cu care mie îmi este rușine că sunt 

contemporan, dar asta este situația, nu PNL, un alt partid, și am zis totuși, propun 

stimați colegi, dacă considerați că este oportun, să solicităm un punct de vedere 

al Comisie Tehnice de Avizare a Urbanismului și Amenajării Teritoriului de la 

nivelul Municipiului, pentru că văd că se contestă inclusiv calitatea acestor 

membri ai acestei comisii, și aș vrea să aducem la cunoștință și dumnealor petițiile 

enumerate mai devreme. 

Dacă dumneavoastră considerați că este oportun, putem să amânăm, 

putem, să discutăm astăzi proiectul, este opțiunea dumneavoastră.  

Eu mi-am făcut datoria, în schimb să-l propun pe ordinea de zi pentru că, 

repet, din 26 martie 2019 a fost aprobat în Comisia Tehnică de Amenajarea 

Teritoriului și a stat pe site încă 30 de zile conform legii, sau 25 de zile, conform 

legii. 30 de zile pentru consultare publică și în această perioadă au venit câteva, 

după propunerea noastră, au venit câteva petiții, adrese. 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Vă 

mulțumesc domnule Primar.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc doamna președintă. 

Domnule Primar, având în vedere că avem înregistrată la Primărie o cerere din 

partea asociației, adică de la cetățeni, eu propun din partea grupului PSD să 

amânăm acest proiect, îl băgam din nou în comisia tehnică de avizare și să 

rezolvăm problemele. Sunteți de acord? Deci doar amânare.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Vă mulțumesc. Observ, am citit și 

prin presă, presiuni, presiuni, campanie electorală de ambele părți, din toate 

părțile.  
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Să știți că în 2010 am cumpărat și eu un teren de 600 mp. În 2011 am 

construit 300 și ceva de metri. Nimeni nu a zis nimic de mine. Nici dumneavoastră 

domnule consilier. Erați consilier atunci...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Era în parcul Bălcescu?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Nu domnule. Era verde, era iarbă și 

pe ăla. Avem nevoie de spații verzi. Nimeni nu contestă lucrul acesta. Pe fostul 

teren MOPAF vom face spații verzi, vom veni la limita impusă de Uniunea 

Europeană. Nimeni nu zice asta. Dar să venim cu contestații doar că acel 

proprietar se numește într-un anumit fel mi se pare un pic... Și am văzut ce partid 

face aceste discuții insistent, agresiv chiar. Am fost și eu sunat să facă presiuni 

asupra mea. Deci eu mă opun domnule Primar să amânăm acest proiect. De ce? 

Dați-mi un motiv anume. 

Concret. De ce să amânăm acest proiect pentru că se numește Duță? Am 

înțeles.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier este o 

petiție din partea unor cetățeni, nu vorbim de acel partid...” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Eu consider că aceste discuții 

trebuiau făcute înainte ca acest proiect să vină pe ordinea de zi.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Exact” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Din câte îmi aduc aminte niciun 

proiect nu a mai fost amânat până acum. Sau greșesc? 

Facem o excepție de la regulă în timpul jocului? Păi nu s-a retras, s-a 

propus amânarea.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Este amânat 

nu retras.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Indierent ce ar zice opinia publică 

pe care o respect, respect cuvântul cetățeanului haideți totuși să nu fim influențați 

de acei care vor să câștige voturi peste o săptămână și jumătate. Da? Cei care vor 

să câștige voturi pentru indiferent ce funcție sau ce calitate participă la aceste 

alegeri, vă rog frumos puneți-vă pe liste oameni decenți, oameni cultivați, nu 

anumite persoane cu trecuturi nefaste... Vă mulțumesc. ” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Domnule 

consilier vă mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna președintă, mai 

aveam o completare. În ceea ce privește problema spațiilor verzi în Municipiul 

Focșani, vreau să vă spun că am găsit soluția și pentru a rezolva această problemă.  

Pe 9 mai 2019, deci săptămâna trecută s-a dat ordinul de începere a 

lucrărilor de elaborare a documentației privind Planul Urbanistic General al 

Municipiului Focșani prin care propunem atragerea în intravilan și transformarea 

pășunilor, 140 ha de pășune, în spații verzi, aparținând domeniului public al 

Municipiului Focșani.  

Creșterea cu 140 de ha asigură norma impusă de Uniunea Europeană de 

metri pătrați de spațiu verde/cap de locuitor.  



30 

 

Iar o altă veste pentru cetățeni, este faptul că prin noul contract semnat cu 

arhitecții respectivi, termenul de execuție a acestui Plan Urbanistic General este 

de 6 luni.  

Sperăm noi să nu mai întâmpinăm alte dificultăți și, până la sfârșitul acestui 

an, să avem obținute toate avizele și să putem intra în procedură de aprobare a 

Planului Urbanistic General al Municipiului Focșani, care delimitează și 

soluționează foarte multe probleme.  

Delimitează intravilanul Municipiului Focșani și soluționează problemele 

și a cetățenilor din Cartierul Laminorului care sunt cu locuințe în extravilan și a 

cetățenilor din cartierul Vlad Țepeș și a multor altor cetățeni care au terenuri în 

extravilan în acest moment dar le doresc a le utiliza pentru a-și construi locuințe. 

Vă mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Supun la vot. Vă rog!” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Mulțumesc! Eu voiam doar 

o întrebare pentru domnul Primar.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Păi dacă se amână proiectul, mai au sens discuțiile?” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „La ceea ce ați spus, referitor 

la spațiul verde, asta înseamnă să se extindă în exterior. În exteriorul orașului, nu 

în oraș.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În intravilan, deci îl atragem 

în intravilan.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Îl atragem din extravilan.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Din extravilan îl atragem în 

intravilan.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Nu. N-ați înțeles. Am înțeles 

că-l atragem în intravilan. Dar asta înseamnă că este limitrof. Nu este în oraș. Eu 

trăiesc în oraș, nu trăiesc la marginea orașului. Eu trăiesc în oraș. Am nevoie de 

spațiu verde în oraș.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Orașul se extinde, doamna 

consilier.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Da… Până vă extindeți... 

Aveți dreptate.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă dumneavoastră ați vrea 

în centrul orașului... Ce ar trebui să facem? Să demolăm blocuri?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Numai puțin, domnul consilier Buzoi.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „… Să aveți 23 mp pe cap de 

locuitor.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cum doamnă? Explicați-mi 

cum.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dărâmăm blocuri, nu?” 
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Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Ei, dărâmați blocuri…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Auziți? Haideți, nu fiți răutăcioasă și 

dați-vă mai într-o parte, că ați început să vă molipsiți de la domnul Tănase.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Vreau să supun la vot proiectul, de fapt amânarea… vă rog!” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Haideți că n-o să fiu...” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul consilier, vă ascult.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Da. Am ridicat mâna înainte de a se retrage 

proiectul... ceea ce voiam să spun... Se amână. Mă scuzați! Oricum ca să se 

amâne, trebuia retras.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu, nu.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Trebuia votat, într-adevăr. Mă scuzați! 

Voiam să vorbesc depre sufocarea orașului. Asta era problema. Nu că am avea 

ceva cu investitorii, da? Și la asta știți că am mai vorbit. Și reiau discuția despre 

acel registru al spațiilor verzi, care trebuia făcut demult. L-am căutat pe site-ul 

primăriei și nu l-am văzut. Acela trebuia... Știți că este reglementat de Legea 

24/2007, de Ordinul sau Ordonanța 1466/2010, unde sunt normele de aplicare și 

prin ultima din 2018, 253 dacă nu mă înșel...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă-mi permiteți?” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Sau nu... 582. Da. Și acolo spune cumva 

la art. 9 alin (1) lit. e, că trebuie să se introducă acele terenuri în categoria spații 

verzi, de îndată ce a fost constatată cu certitudine existența lor.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier, asta facem 

în prezent. Facem întâi cadastru. Nu putem avea registru fără cadastru. Ceea ce 

dumneavoastră n-ați înțeles în momentul în care v-ați opus. Văd că acum v-ați 

revenit și ați început să înțelegeți că facem aceste documentații pentru intabularea 

tuturor suprafețelor. Pentru că sunt foarte multe suprafețe în acest moment, din 

municipiul Focșani, pentru care noi nu deținem carte funciară sau este un inventar 

vechi. Iar ceea ce este în acest moment, nu mai coincide cu realitatea, din varii 

motive. De aceea, noi avem acel contract atât de contestat de dumneavoastră, prin 

care dumneavoastră credeți că noi facem nu știu ce... Noi nu facem nimic altceva 

decât să măsurăm suprafața reală a tuturor spațiilor din municipiul Focșani, atât 

străzi, trotuare, cât și spații verzi, tot ce înseamnă domeniu public și privat al 

municipiului pentru a avea carte funciară. Și în momentul în care este intabulat 

dreptul de proprietate, putem să constituim acest registru de spații verzi conform 

realității de astăzi.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Domnul Primar, sunt de acord cu 

dumneavoastră până la un punct, dar ultimul PUG din câte ați spus și 

dumneavoastră este din 2000, da?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da.” 
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Domnul consilier Dan Buzoi: „Da. Din 2000 până acum, acest teren n-a 

fost prins în acest registru și nu trebuie trecut terenul respectiv în registru dacă 

este intabulat. Dacă nu este intabulat, el poate fi identificat și trecut în acest 

registru cu acest statut.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Proprietate personală?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă este proprietate privată, 

nu avem cum să-l trecem în registru.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Nu. Dar ați spus că în 2000 era curs 

construcții, da?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, regimul zonei...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Regimul zonei era... Ei dumneavoastră... 

vorbesc... primărie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Regimul zonei era curs 

construcții. Domnul arhitect poate să ne confirme sau să ne infirme ceea ce...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Deci care era statutul?” 

Domnul Păduraru Coban – George - Daniel – Șef Serviciu strategie și 

dezvoltare urbană: „Regimul zonei este pentru locuințe colective și tot ce 

aparține acestei suprafețe de teren este intabulat sau mă rog, avea denumirea de 

curs construcții. Nu este... cum se cheamă... realizat separat faptul că acel spațiu 

este un spațiu verde. Deci aparținea, era o suprafață de teren care împreună 

alcătuiau o curte pentru locuințele colective din zonă, fără să fie specificat undeva 

că o suprafață de teren este spațiu verde.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Am înțeles foarte bine. Știți că am întrebat 

și la comisie. Deci n-am venit aici să întreb neapărat pentru televiziune sau știu 

eu... să-mi fac imagine. Am întrebat și la comisie, știți că am întrebat și la 

vizionarea pe teren. Deci interesul meu a fost dinainte.” 

Domnul Păduraru Coban – George - Daniel – Șef Serviciu strategie și 

dezvoltare urbană: „Și cred că v-am dat același răspuns.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Nu putea fi atras din PUZ construcții din 

spațiul acela în parc pentru că noi nu vrem să sufocăm centrul orașului și vrem să 

avem spații verzi și în mijlocul orașului, nu neapărat bloc lângă bloc. La asta mă 

refer. Și dacă PUG-ul este din 2000, putea fi prins în acel registru și fără să fie 

intabulat. Nu există ca registrul acela să aibă numai suprafețe intabulate. Registrul 

acela se poate face cu suprafețe identificate și trecute la spații verzi.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul consilier dacă proprietarul nu vrea să-și vândă bunul și să-l treacă…” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Așa am citit în lege. Eu nu pot să 

interpretez legea. Doamnă, am întrebat altceva. Acum este proprietatea cuiva. 

Până acum n-a fost proprietatea decât a statului, a noastră, a primăriei.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Nu-i adevărat.” 
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Domnul consilier Dan Buzoi: „Haideți doamnă, dacă a fost la curs 

construcții... domnul acela ce spune?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa era înscris în cartea 

funciară.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Era proprietate privată?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Secretar, de când.. ” 

 Domnul consilier Dan Buzoi: „Nu, stați puțin. Era proprietate privată? Că 

asta întreb. De asta am întrebat și la comisie. A fost proprietate privată în 2000 

sau cum?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Terenul este proprietate 

particulară din 2010.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Păi din 2010 și eu vorbesc de 2000, 

domnilor. Eu ce? Vorbesc aiurea? Nu sunteți atent la mine, înseamnă. Păi 2010. 

Eu vorbesc de 2000 când era PUG-ul . De ce n-a fost atras în spațiu verde? Asta 

spun.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun, domnule, îl amânăm.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „O rugăminte.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Da. Supun la vot amânarea, propunerea domnului consilier de amânare a acestui 

proiect. Cine este pentru? Împotrivă?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru amânare.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Se amână proiectul până când aparatul își face propunerea.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamna Președinte!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Conform Regulamentului, 

există și posibilitatea amânării discuției.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Deci cine este pentru amânarea proiectului? Împotrivă? Abțineri?” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Pentru amânare.” 

 Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot  propunerea domnului consilier 

Mersoiu Ionuț de amânare a proiectului numărul 15 şi  se adoptă cu 18 voturi 

„pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, 

Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu-Dumitru și Drumea Alina 

Ramona. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci doamna Președinte, eu mai 

înainte…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Numai puțin.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dacă îmi permiteți?” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mai înainte am spus… Domnul 

viceprimar, dați-mi voie să zic și eu două vorbe. Deci mai înainte… Domnul, dar 

stai în banca dumitale acolo.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Haideți, trecem la ultimul proiect. Gata!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „ Doamna Președinte!” 

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

aprobarea alocării sumei de 3,45 mii lei din bugetul local al municipiului 

Focșani, pe anul 2019 Liceului de Artă „Gheorghe Tăttărescu” Focșani în 

vederea participării Corului de Cameră Jeunesse la Concursul Internațional 

de Muzică Corală „Sărbătoarea Corului” - care va avea loc la Bălți, 

Republica Moldova.  

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu-Dumitru și 

Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 242. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Președinte, înainte de 

a închide ședința, vreau să mai spun o chestiune simplă, foarte simplă. Avem o 

solicitare din partea unui club de dans sportiv, cu premii extraordinare și care în 

acest moment a venit la noi, la primărie să solicite un sprijin financiar pentru 

deplasarea la un concurs european, ce se va desfășura luna viitoare, la Balaton 

Ungaria. Având în vedere faptul că, din punct de vedere legal, nu putem să-i 

sprijinim pe acești tineri și vă spun și de ce. Fiind un club privat, este vorba de a 

aplica prevederile unei Ordonanțe 350, ceea ce presupune o procedură 

îndelungată, iar solicitarea dumnealor ar fi fost prea tardiv depusă. Dar vreau să 

fac precizarea că, dacă ar fi existat acel club de excelență, acel centru de 

excelență, la nivelul Ateneului Municipal Focșani, acești copii ar fi avut 

posibilitatea să participe la acest Campionat European. Și fac public astăzi 

următorul anunț: Suma de bani pe care mi-o datorează domnul deputat Ion 

Ștefan, în urma procesului, de 3500 de lei, o voi dona acestor copii să se 

deplaseze la Balaton Ungaria. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnul Primar, la cât mai 

multe procese din astea cu PNL-ul, câștigate.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Numai puțin! O secundă, o constatare. 

Ați observat… am auzit că ați fost și sunteți supărați că n-avem spații verzi, că    

s-a sufocat Focșaniul… și totuși ați refuzat și refuzați în continuare autobuzele 

electrice. Bravo! Felicitări! Primul proiect are și autobuze electrice.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Declar ședința închisă. Mulțumesc!” 
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