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                 R O M A N I A  

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

    

    

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

din 18 aprilie 2019 

                

  

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

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

Municipiului Focşani. 

 Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, deschide şedinţa 

extraordinară din data de 18.04.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului Primar 

nr. 331/12.04.2019, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali 

din cei 21 de consilieri locali fiind îndeplinită condiția art. 40 alin. 1 din Legea 

administrației publice, absentând următorii consilieri locali: domnul Bîrsan Costel și 

doamna consilier Drumea Alina Ramona, fiind parcursă procedura de deschidere a 

acestei ședințe și dă cuvântul doamnei președinte de ședință, pentru a prezenta ordinea 

de zi. 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

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

agricultură; 

 d-ra Radu Andreea Nicoleta – Arhivar, Serviciul administrație publică locală,  

agricultură; 

 d-na Cherciu Andreea – Șef Serviciu Autorizări Construcții; 

 d-na Carmen Grosu – Director executiv Direcția Economică; 

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii; 

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

investițiilor; 

 d-na Daniela Pamfil - Inspector Serviciu Corp control al Primarului; 

 d-na Ionica Mandea - Inspector Serviciu Corp control al Primarului; 

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

Consiliului local; 

 d-na Amăriuței Oana – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat,  

publicitate; 

 d-nul Imireanu Adrian – Șef Serviciu Proiecte;  

 d-nul Diaconu Ion – Director S.C. Transport Public S.A. Focșani; 

 d-nul Dochioiu Costel - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 d-na Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 
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 d-nul Marian Hagiu –  Inspector Serviciu administrarea domeniului public și  

privat, publicitate; 

 d –nul Vulpoiu Adrian - Director SC CUP Salubritate S.A. Focșani; 

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

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani; 

 D-nul Merchea Manole – Director SC Enet SA Focșani; 

 d-nul Cioboratu Mihai - Director Direcția de Asistență Socială; 

 d-nul Agache Tatian – Șef Serviciu Circulație Rutieră - Poliția Locală a  

Municipiului Focșani; 

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

 d-na Băncilă Claudia Nicoleta -  membru în Consiliul de Administrație al S.C.  

Parking Focșani S.A.; 

 d-nul Michulec Nicușor – Inspector Corp de Control al Primarului; 

 d-na Ionescu Lavinia Claudia – Director SC Administrația Piețelor SA Focșani; 

 d-na Ștefan Veronica – Inspector serviciu contabilitate - Serviciul Public  

Comunitar de Evidență a Persoanelor; 

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

ai mass-media locale. 

 

 Secțiunea I – proiecte de hotărâri 

 

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

tehnic și detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Locuințe 

colective pentru tineri în regim de închiriere str. Calea Munteniei nr. 57-ANL”;  

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza 

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

obiectivului de investiții: „Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul U.A.T. 

Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 463/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect 

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparație corp clădire 

servicii situată în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56”; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 517/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect 

Tehnic și Detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Reparații 

capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Focșani”; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
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5. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pentru o 

perioadă de 5 ani, către Asociația „Clubul Pensionarilor din municipiului Focșani” a 

spațiului în suprafață utilă de 97,60 mp, din incinta Punctului Termic nr. 55 (56 bis) din 

str. Greva de la Grivița, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în 

vederea desfășurării activităților specifice; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. 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; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea reîntregirii imobilului situat în str. 1 

Decembrie 1918 nr. 10, prin alipirea a două suprafețe de teren aparținând domeniului 

public al municipiului Focșani, identificate prin CF 58902 și CF 58903, aferente 

construcțiilor în care funcționează Liceul cu Program Sportiv și Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul 

de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

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

și numărul de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru numirea finală a unui 

membru în consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI S.A.; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui consilier local din cadrul 

comisiei de urbanism și agricultură, membru al grupului cu rol consultativ, constituit în 

vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de Primăria municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre pentru desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la Societatea Administrația 

Piețelor Focșani S.A.; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate în str. 

Cpt. Crețu Florin nr. 20, bl. 20, ap. 10, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, în locuință de serviciu; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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15. proiect de hotărâre privind inițierii procedurii de cumpărare a imobilului compus 

din casă și teren aferent în suprafață de 129,01 mp situat în municipiul Focșani, str. Ion 

Basgan nr. 5, județul Vrancea, proprietatea domnilor Ilie Ioan și Ilie Ecaterina; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre pentru aprobarea inventarierii în domeniul privat al 

municipiului Focșani a apartamentelor nr. 38 și nr. 72 situate în Focșani, str. Aleea 

Căminului nr. 12, bl. G2, în vederea demolării; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 360/2018 privind aprobarea vânzării cu plata în rate a 

garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 11 înscrisă în CF 51904-

C1-U11 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focșani către 

domnii Tunaru Cătălin și Tunaru Nicoleta; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de 17,00 mp situat în Focșani, Aleea Echității nr. 31A, bl. P8, sc. 4, județul 

Vrancea, T. 211, P. 11570 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

doamna Ciobotaru Vica; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de 24,58 mp situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 1, județul Vrancea, T. 155, P. 

7878 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Societatea PRO 

OMEGA DESIGN SRL; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de 26,00 mp situat în Focșani, bdul. București nr. 5, bl. M1, sc. 2, județul 

Vrancea, T. 201, P. 11081 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

domnul Popescu Decebal; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Aleea Cuza Vodă” situat în Focșani, identificat cu Tarla 90, Parcela 5146, ce aparține 

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

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Str. Miorița” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5248, ce aparține 

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

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Str. Oituz” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 101, Parcelele 3597, 5439, 

5440 și Tronson 2, tarla 0, Parcela 5349, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Str. Predeal” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2221, ce aparține 

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

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Fundătura Predeal” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, ce aparține domeniului 

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

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Fundătura Renașterii” situat în Focșani, identificat cu Tarla 107, Parcela 5639, ce 

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

Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Str. Simion Bărnuțiu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8439, ce aparține 

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

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Str. Slt. Al. Grigore Ionescu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2281, ce 

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

Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Str. Teiului” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 106, Parcelele 5606, 

5634 și Tronson 2, Tarla 0, 106, Parcela 5600, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al 

municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri 

proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2018; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al municipiului Focșani 

pe anul 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 16,00 mii lei Colegiului 

Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani pentru sărbătorirea a 150 ani de la înființarea 

primei școli de profil pedagogic din județul Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 
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34. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,68 mii lei pentru 

finanțarea cursurilor de pregătire ale Centrului de Excelență Focșani organizat în cadrul  

Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9,46  mii lei din bugetul 

local al Municipiului Focșani pe anul 2019, pentru premierea sportivilor participanți la 

Competiția de Gimnastică „Memorial Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 7-8 iunie 

2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 

ani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

ENET S.A. Focșani pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Bună 

ziua, domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați! Vă supun la vot 

ordinea de zi. Dacă sunt discuții pe marginea acesteia. Vă rog să… domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc doamna Președinte de 

ședință! Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați,  stimați 

reprezentanți ai mass-media locale și centrale. Am dori să completăm ordinea de zi cu 

un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse 

pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani, pe anul 2019. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Da. Vă 

rog!” 

 Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Aș vrea să propun din partea grupului PSD, 

alocarea unui minut pentru fiecare consilier la fiecare proiect.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Dacă 

sunt și alte…” 

 Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Mulțumesc, doamna 

Președinte! Având în vedere că e o mapă destul de stufoasă, ca să-i spun așa, și mai ales 

că se discută și bugetul general al municipiului Focșani, eu aș propune două minute de 

fiecare vorbitor. Dacă îmi permiteți? Mulțumesc!”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Da. 

Deci domnul consilier Gheoca două minute, domnul consilier Mersoiu un minut.” 

Discuții? 
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Nu mai sunt discuții, se supune la vot  propunerea domnului consilier Mersoiu și 

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, 

Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 7 abțineri din partea  următorilor domni 

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

Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru și Filimon Ionuț. 

 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Supun 

la vot acum a doua… sau nu mai este cazul... pentru că deja este… Supun la vot și 

propunerea domnului consilier Gheoca.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Dacă-mi permiteți?”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Vă 

rog!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Stimați colegi! Deci, dacă nici măcar la 

bugetul municipiului Focșani nu putem să avem o dezbatere, nu zic acum de 50 de 

minute, de o sută de minute. Un pic mai aprofundată. Și dumneavoastră doriți doar un 

minut. Atunci vă dați seama cât de transparent este acest buget. Eu așa cred, că trebuie 

mai mult. Este vorba de bugetul municipiului Focșani. Faceți cum credeți.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Dacă 

îmi permiteți? Vă rog, domnul consilier!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă-mi permiteți…Domnule consilier, cum 

am repetat și atunci când eram Președinte de ședință, nu cred că o să vă întrerupă 

doamna Președinte dacă veți vorbi pe subiect și dacă veți avea niște lucruri concrete și 

corecte de spus. Nu cred că doamna Președinte vă va întrerupe. Dacă n-aveți nimic de 

spus și aveți în gând să ne jigniți iar și să deviați de la subiect, atunci un minut este 

suficient. Vă mulțumesc!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu înțeleg de ce puneți această limită.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dacă aveați ocazia să spuneți ceva și la 

comisii la care n-ați vorbit deloc… Nici măcar n-ați fost la comisii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La comisii? Domnul viceprimar, noi am 

fost prezenți la ora 14,00, aici. N-ați fost dumneavoastră prezenți. Chiar nu vă e jenă?”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Vă 

rog!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „După o oră de abia…”. 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Nu ați fost domnul consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci domnul Mersoiu, terminați-o cu 

minciunile! Deci noi la ora…”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Da, vă 

rog! Nici n-am început bine ședința și deja…”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, doamnă, dar sunt niște realități. Mai 

bine tăceați din gură. La ora 14,00 am fost aici.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Nu vă 

supărați, dar au avut loc dezbateri pe zone.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă, eu vă întreb. Am fost la comisii, la 

ora 14,00, aici?”. 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Dar și 

noi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „De asta vă spun. Eu n-am spus altceva. 

Haideți să vedem evidența.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Au fost 

dezbateri.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „N-ați fost la proiecte.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamna Președinte, vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Au fost 

dezbateri anterioare acestei comisii de astăzi.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Propun și eu o soluție de compromis. Dacă ați 

dori pentru cele două proiecte, pentru buget și excedentul bugetar, adică 33 și 31, 31 să 

fie 32, dacă nu mă înșel, să punem câte 2 minute de vorbitor. Deci numai pentru acele 

două proiecte. Dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc!”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Da. S-a 

votat prima variantă, prima propunere. Supun la vot și 2 minute. La cele 2 proiecte 30 și 

31.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Domnul consilier Gheoca a avut o propunere pentru 2 minute, care nu s-a supus la 

vot.” 

 Discuții?. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot  propunerea domnului consilier Gheoca și  

nu se aprobă cu 8 voturi „pentru” din partea  următorilor domni consilieri: Ciocoeaș 

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

Gheoca Corneliu Dumitru, Filimon Ionuț și Gongu Emanuel și 11 abțineri din partea  

următorilor domni consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru și Ungureanu Daniel. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Oricum 

nu a trecut propunerea. Mulțumesc! Supun la vot propunerea domnului consilier Buzoi 

cu 2 minute pentru cele 2 proiecte, 30 și 31. Mă rog…”. 

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

legate de buget.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Da. 

Corect. 30 și 31. 

 Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții și se supune la vot propunerea domnului consilier Buzoi Dan și 

se aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea următorilor domni consilieri: Ciocoeaș 

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

Gheoca Corneliu Dumitru, Filimon Ionuț, Gongu Emanuel, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru și Ungureanu 

Daniel. 

Nu sunt discuții și se supun la vot ordinea de zi, cu propunerea domnului Primar 

și se aprobă cu 19 voturi “pentru” din partea  următorilor domni consilieri: Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, 
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Gheoca Corneliu Dumitru, Filimon Ionuț, Gongu Emanuel  Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru și Ungureanu 

Daniel. 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic și detalii de execuție pentru 

realizarea obiectivului de investiții: „Locuințe colective pentru tineri în regim de 

închiriere str. Calea Munteniei nr. 57-ANL - Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Dacă 

sunt discuții? Domnul consilier Mersoiu.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc, doamna președinte de 

ședință! Am și eu un amendament la acest proiect, și anume, se modifică titlul astfel: 

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de 

fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții locuințe colective pentru tineri în 

regim de închiriere, str. Calea Munteniei nr. 57 – ANL și art. 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate 

pentru realizarea obiectivului de investiții, locuințe colective pentru tineri în regim de 

închiriere, str. Calea Munteniei nr. 57 – ANL conform anexei la prezentul proiect de 

hotărâre. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Supun 

la vot amendamentul. Vă rog!”. 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci m-am uitat pe acest proiect. Dincolo 

de utilitatea lui și e foarte bine că se încearcă să se construiască niște blocuri ANL… 

Am văzut aici la dimensiuni maxime în teren ale unui bloc, suprafața construibilă pe 

bloc 257, 258 mp și mă adresez dumneavoastră, domnule Primar. Dincoace scrie 

dimensiune maximă în teren a unui bloc 42,6 *16,3 = 694 mp, adică este o 

neconcordanță între 694 și 257. Mă înțelegeți ce vreau să spun, domnul Primar?”. 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, înțeleg.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Așa. După aceea, suprafața utilă, eu am 

făcut un calcul… la suprafața utilă și vine cam 1660 de euro pe mp. În piață, la ora 

actuală, 1 mp dat la gata cu absolut tot, utilat cu absolut tot, este între                          

450-500 euro. 1660 de euro mi se pare cam mult… adică mult… mi se pare enorm. E de 

3 ori și ceva. Eu vă propun să mai analizați acest proiect. Deci nu am nimic împotriva 

acestui proiect, dar sunt totuși niște neconcordanțe aici. Și dacă… asta vreau să vă 

spun.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Da. 

Mulțumim! Să vedem. Aparatul sau domnul Primar dacă… probabil este o…”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi sunt niște neconcordanțe mari, o dată de 

suprafață, după aceea de prețuri.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Vă 

rog!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Costin, vă rog!”. 
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Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Prețul pe mp de suprafață 

construită… valoarea de construcții montaj… Deci dumneavoastră când faceți calculul 

pe mp… Păi nu spuneați de preț pe mp că e 1060. Cum v-a ieșit 1060? Asta vă întreb. 

Păi nu, eu vă întreb cum v-a ieșit 1060?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi nu, dar spuneți dumneavoastră 

întâi.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Ce împărțiți? Dacă luați 

valoarea totală de investiție, greșiți. Păi dumneavoastră luați valoarea exactă. De asta v-

am spus. Dumneavoastră luați valoarea exactă, valoarea totală de investiție. Cînd faceți 

un preț pe mp de construcție, e valoarea lucrărilor, deci E+M. Da? Că sunt valori de 

construcție montaj, iar dumneavoastră puneți aici proiectare, studiu, tot. Eu nu socotesc 

așa.. preț de construcție.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Se calculează cu absolut tot.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Vorbesc de construcție, 

domnul consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, eu dacă vreau să achiziționez un 

apartament, păi eu nu-i întreb ce cheltuieli au mai făcut ei.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Dar nici nu se discută de 

prețul de construcție.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și spune… te costă 450 euro pe mp sau 500 

euro pe mp la acelea de lux.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „E prețul estimat de 

construcție. În urma licitației... Sigur că da. În urma licitației se obțin economii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și nu vi se pare mult de trei ori și ceva? Vă 

întreb.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Cu această documentație se 

merge la ANL la avizare, în comisia ANL-ului.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă nu vi se pare cam mult 1660 de la 

450?” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Dar nu este... cu 450 nu se 

construiește, n-o să construiți cu 450 lei pe mp.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă, eu am întrebat.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Nu puteți să construiți. Și eu 

vă spun că nu puteți construi cu 450 lei, în condițiile în care manopera a crescut.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Euro, nu lei.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „450 euro pe mp, dacă faceți 

construcția, o faceți la negru. Vă garantez că o faceți la negru, fără acte. Cu 450 euro pe 

mp.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă, nu știu despre ce vorbiți 

dumneavoastră la negru.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Păi uitați-vă cum se 

construiește.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci eu am întrebat specialiști în domeniu. 

Și puteți să întrebați și dumneavoastră. Ăsta-i prețul, la alb, nu la negru 450-500.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „E preț maxim estimat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „De 3 ori și ceva?” 
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Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Domnul consilier, dar nu 

aveți argument să spuneți că e de 3 ori și ceva.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar dumneavoastră aveți vreun argument?” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Da. Pentru că eu vă spun, că 

a crescut manopera de la 12 lei la 17,92 lei.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Mulțumim! Doamna inginer ați putea da în scris acest răspuns domnului consilier 

Tănase?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi stați un pic, dar eu voiam să întreb 

suprafața.  Suprafața nu corespunde.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Nu... și haideți să fim atenți 

și la suprafață.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aici e vorba de bani publici. Fiți un pic 

atent și aveți respect pentru banul public. Nu aruncăm cu bani așa aiurea.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Dar nu aruncă nimeni cu 

bani. E un preț estimat de specialiști.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă, aici e 1660 de euro pe mp. Lăsăm 

banul deoparte. Spuneți-mi suprafața. Nu iese suprafața.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Păi vedeți? Că scrie în 

conținutul raportului că fiecare bloc are 2 scări. Vedeți că este explicat în conținutul 

raportului.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu mă interesează, că acolo scrie suprafața 

utilă.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Nu, aveți suprafața totală. 

Aveți suprafață pe bloc. Aveți suprafață totală.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Gata! 

Mulțumim! Ordinea de zi este destul de amplă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dimensiunile maxime în teren ale unui bloc 

sunt 42,6*16,3. Faceți înmulțirea. Vedeți cât vă dă.” 

Doamna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „Domnul consilier, dacă aveți 

răbdare, eu v-aduc înmulțirea, dar nu pot acum.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Am 

propus ca răspunsul să fie dat în scris, domnul Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aici e matematică. Doamnă, dar cum 

facem? Noi votăm acum, pe urmă așteptăm răspunsul în scris?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Păi 

votați sau nu votați.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Tot nu contează, nu?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Supun 

la vot. Păi vedem ce se întâmplă. Primiți răspunsul în scris.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi doamnă, dacă lucrurile…Eu zic… Eu 

am venit cu o sugestie. Haideți să retragem proiectul și să-l băgăm săptămâna viitoare, 

avem ședință ordinară. De ce trebuie să ne grăbim neapărat? Că asta nu era o chestie de 

ședință extraordinară. Dar nu asta-i problema.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Bun, 

haideți să supunem la vot și vedem ce se întâmplă.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi doamnă, dumneavoastră nu înțelegeți că 

prețul e de 3 ori mai mare?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Doamna 

o să vină cu explicații.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă e 1660 euro pe mp.    Vreți să v-

arat eu? Cum vă dovedesc? Ia faceți așa. Ia, aveți un calculator?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dar nu facem așa ceva aici.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă, dar cum se socotește?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Haideți 

să supunem la vot proiectul în totalitate, cu amendamentul propus de domnul consilier 

Mersoiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Adică dumneavoastră aveți niște calcule 

secrete? Haideți să fim transparenți. Dar doamnă stați un pic, eu nu vreau ca să…”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Cine 

este pentru? Împotrivă? abțineri? Deci eu am votat, se înțelege. Vă rog să numărați și 

prezența.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Doamna Președinte,     dați-mi 

voie puțin, vă rog eu frumos!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 1 şi se adoptă 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, Ungureanu Daniel și 

Gongu Emanuel și 7 abțineri din partea  următorilor domni consilieri: Ciocoeaș Laura-

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

Corneliu Dumitru și Filimon Ionuț, devenind hotărârea nr. 179. 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Doamnă Președinte, am 

înțeles… trecând…”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Cu totul 

am supus amendamentul, proiectul în totalitate.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Când ați supus 

amendamentul?”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Mai 

înainte, domnul, cu totul…”. 

 Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Când? Că vorbea domnul 

Tănase, doamnă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Păi dacă 

dumneavoastră n-ați fost atent…”. 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Nu, doamnă Președinte, stați 

așa o secundă.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Bun. 

Reiau votul.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Stați o secundă. Deci domnul 

consilier Mersoiu, da? A făcut un amendament. Ok.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Am 

supus la vot amendamentul.” 
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Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Nu. Înainte să supuneți la vot, 

domnul consilier Tănase a intervenit că avea o neconcordanță, o nelămurire, da?”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Și am 

spus ca răspunsul să fie dat în scris de către compartimentul de specialitate.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Bun. Și când ați supus la vot 

amendamentul?”. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnului consilier Mersoiu şi 

se adoptă 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, 

Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 7 abțineri din partea  următorilor domni 

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

Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru și Filimon Ionuț. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă eu vreau să v-aduc la cunoștință 

dacă-mi permiteți…Doamna Președinte, vă rog eu frumos să ni se dea un răspuns, deci 

vis-a vis de ce am cerut eu…”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Am 

propus.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi nu că ați propus… Vrem răspuns! Să fie 

transparent, da?”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Transparent. Proiect de hotărâre nr. 2”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să vi-l aducă doamna Pascaru la 

sediu.” 

 

Se prezintă punctul 2 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: „Reabilitare locuri 

de joacă existente în patrimoniul U.A.T. Focșani” - Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Dacă 

sunt discuții? Domnul consilier Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aș vrea să vă spun că vis-a vis de aceste 

locuri de joacă pentru copii, repet încă o dată, e salutar că vrea să facă domnul Primar 

aceste locuri de joacă pentru copii. Însă iar prețurile sunt mari. Când ajungi la un loc de 

joacă, pentru copii de 125 euro, deci e o vilă cu etaj și cu mansardă, un loc de joacă. 

Deci prețurile sunt mari. 

Nu vă supărați pe noi, dar asta-i realitatea. Deci vreți să vă dau exemple? 

Doamnă, dar nu mă lăsați să vorbesc?”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Am vrut 

să-i dau cuvântul domnului să fie o dezbatere mai amplă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci…dar nu-i deloc aprinsă. Eu pun niște 

întrebări și vreau răspunsul. Dar nu-i deloc aprinsă. Dar nu mai să nu ne… tot așa ne 

hărțuiți. E treaba dumneavoastră ce faceți. Dacă vreți să vă jucați cu banii publici, cum 
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doriți dumneavoastră, e treaba dumneavoastră. Probabil o să vină un moment în care o 

să răspundeți… asta e. Da. Deci asta vreau să vă spun, că aceste locuri de joacă pentru 

copii au prețurile foarte mari. Deci v-am spus sunt prețuri de vilă cu mansardă, cu etaj 1 

și cu mansardă… 100 și ceva euro…”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Da. Vă 

mulțumesc!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „În condițiile în care aveți…”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „100 și ceva euro, ce?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Un loc de joacă pentru copii, în condițiile în 

care aveți teren, aveți tot ce vă trebuie. Doar îl amenajați și-i aduceți mobilierul 

respectiv. O sută și ceva de mii de euro… Vă dau exemplu. Vreți să vă dau exemple 

concrete? Haideți să vă dau exemple concrete.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Minutul 

a expirat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați schimbat unitatea de măsură, 

domnul consilier. De la costul pe mp la o vilă, după teoria dumneavoastră, pe care ați 

spus-o la proiectul precedent, când 450 de euro, la negru... eu garantez că este la negru, 

că dumneavoastră nu știți ce înseamnă documente, nu știți ce înseamnă să lucrați cu...”. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Avize.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, nu mai jigniți, că nu 

sunteți… Dumneavoastră sunteți constructor?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Toate procedurile legale... Păi nu, 

dar mințiți și nu suport minciuna.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunteți constructor și nu știm noi?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt economist și știu foarte bine să 

mă uit în cifre.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și dacă sunteți economist, ce?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Știu foarte bine să mă uit în cifre. 

Da. Dar de la inginer auto la construcții, este greu  să faci aprecieri din astea.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și ce trebuie să fii economist ca să…  Nu 

trebuie să jigniți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „120 euro mp, cum faci vila cu....?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vă întreb civilizat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Până la urmă, cât? Hotărâți-vă! La ce 

preț se construiește o vilă în municipiu? Cu 120 euro mp? Cu 450?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cu 120 mii de euro pe bucată, nu de euro pe 

mp.”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă dau dumneavoastră un spațiu 

de joacă, pe care îl vreți dumneavoastră. Alegeți pe care îl vreți dumneavoastră, din 

astea 14.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vreți să vă dau un exemplu? Uitați, după 

strada Bîrsei.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier, îmi dați voie? ”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „După strada Bîrsei, ia vedeți câte sute de 

mii de euro.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Tănase, îmi dați voie?”. 



15 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi eu vă las. Facem un dialog fără 

discuții.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă dau voie, dumneavoastră 

colegilor dumneavoastră din PNL, cine doriți dumneavoastră, vă dau un spațiu de joacă, 

din astea 14, vi-l alegeți dumneavoastră, și scriu pe el mare făcut de PNL, PDL, nu mai 

contează, e bine și PDL. În condiții normale, cu tot ce înseamnă procedură de achiziție, 

cu proiectare, cu execuție, cu toate avizele obținute. Vi-l dau dumneavoastră să-l faceți. 

Și dacă dumneavoastră obțineți un preț mai mic decât obținem noi în urma licitației 

pentru aceste locuri de joacă, eu renunț la acest proiect. Dar făcut la aceeași calitate, 

care este impusă prin proiectul stabilit de noi. Da? Vă mulțumesc! Sunteți de acord cu 

chestiunea asta?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu sunt de acord cu ce ziceți dumneavoastră 

să facem. Dar eu vă întreb totuși, de ce sunt prețurile așa de mari?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, domnul Tănase, faceți 

dumneavoastră o prospecțiune a pieței și verificați dacă găsiți prețuri mai mici.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vă las să vorbiți. Poate mă lăsați și pe 

mine. În condițiile în care aveți teren, deci nu trebuie să faceți nimic acolo, doar trebuie 

să-l amenajați și mă rog sunt niște cheltuieli.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Da. 

Mulțumim frumos!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar ajungeți la 120, 130 de mii de euro. 

Asta-i o casă, o vilă în centrul orașului, un loc de joacă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați făcut un calcul? Cât iese pe mp, 

domnul?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul, vreți să vă spun câți metri pătrați 

sunt? Haideți că vă spun.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt 6500, 6278.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ce? 6000 de euro?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „6278 mp. Toate cele 14 locuri de 

joacă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunt 540 mp, 520, exact ca o casă. De asta 

vă spun. Deci suprafața unui loc de joacă… sunt și mai mici… 81-90, 234, 322, deci e 

suprafața unei case. Când bagi în acest teren, 120-130 de mii de euro, nu-i cât o casă? 

Cât o vilă cu mansardă? Cum am spus mai înainte?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cât vă iese costul pe mp mediu, 

domnul?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Costul pe mp…”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La calculul pe care l-ați făcut 

dumneavoastră, așa raportat la aceeași procedură pe care ați aplicat-o...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră vreți să vă spun cât o costă 

o vilă sau cum?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Cât costă metrul pătrat de loc de 

joacă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi metrul pătrat este foarte scump.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „120 de euro metrul pătrat.” 
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 Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi domnul Primar, putem să facem calcul, 

nu?”. 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Faceți calculul.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci 100, dacă vine 130 de mii de euro…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Care-i ăla de 130 de mii de euro? 

Arătați-mi!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vreți să vă spun care-i ăla de 130 de mii de 

euro?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Care-i ăla?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ia să vă spun. Uitați, ăsta de la strada 1 

iunie. E parc de distracții. Dacă vreți să faceți parc de distracții. Dar n-ați spus. Ați spus 

loc de joacă pentru copii. Poate vreți să faceți din alea, cu mai știu eu ce,       luna-parc.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Domnul 

consilier, trebuia și la comisii, dacă puneați aceste întrebări, poate le rezolvam.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, doamnă. Noi am venit aici.  Dacă n-ați 

vrut să vă prezentați la comisii, noi ce să facem?”. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnul Buzoi a fost.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Nu, era 

doar domnul Buzoi în sală. Da, domnul consilier, vă rog!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, în concluzie, prețurile sunt 

exorbitante. Eu vă spun. Atât la ANL-uri, prețuri de 3 ori și ceva mai mari.” 

 Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Eu aș propune s-o întrebe pe doamna 

consilier Dimitriu…”. 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Domnul 

consilier Iorga, v-ați înscris la cuvânt, vă rog!”. 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Da. Vă mulțumesc foarte mult, 

doamnă Președinte. Stimați colegi, dragi invitați, nici n-a început bine ședința și ne dăm 

seama că PNL-ul iar … Noi nu ne-am speriat. Știm despre ce-i vorba. Dar trebuie să știe 

și cetățenii din municipiul Focșani… Nu, noi nu ne-am speriat. Știm care este rolul 

dumneavoastră la ședințe, să nu votați nimic. Ați ajuns astăzi la proiectul locuințe 

pentru tineri și locuri de joacă pentru copiii noștri din Focșani, să contestați un calcul și 

documentele elaborate de aparatul Primăriei, printr-un calculator de telefon pe care îl 

aveți dumneavoastră, prin niște calcule și tertipuri rușinoase și ieftine… Este mai mare 

rușinea. Nu mai zic de acuzațiile pe care ni le aduceți. Vă rog să vă opriți!”. 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Spuneți domnul!”. 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Acuzațiile pe care ni le aduceți.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Ce acuzații?”. 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pe care le-ați adus mai devreme.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Ce? V-am spus că sunt prețurile mari. Astea 

sunt acuzații?”. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu personal, nu vă permit să 

contestați munca colegilor mei! Să vă fie rușine!”.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu v-am adus nicio acuzație!” 
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Domnul consilier Radu Nițu: “Îmi permiteți doamna Președintă?”.  

Domnul consilier Marius Iorga: “Înseamnă că suferiți de alzheimer! Mergeți la 

un doctor!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie, vă mulțumesc 

doamna președinte, domnule viceprimar Iorga să știți că matematica, pe orice calculator, 

e aceeași! Deci nu că se face pe un calculator de telefon, dacă îmi dați voie, eu v-am 

lăsat să vorbiți, și 2 – dacă dumneavoastră aveți majoritate și credeți că orice ban, pe 

care puteți să-l cheltuiți din banul cetățenilor din Municipiul Focșani, având majoritate 

puteți să treceți așa, cum vreți proiectele, fără a fi dezbătute, cum facem noi și că ne 

opunem pentru că sunt sume fabuloase pe care le treceți ...”. 

Domnul consilier Marius Iorga: “ Dezbătute înseamnă să veniți la comisie și să 

vă dăm detalii!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie să vorbesc, vă 

rog! Eu nu v-am întrerupt!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “ Aveți mania persecuției!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „ Spuneți după ce vorbesc! Vă 

mulțumesc! Răspundeți dumneavoastră pentru că dumneavoastră aprobați aceste sume 

fabuloase pe care se vede că oricum nu ați reușit să faceți nimic în 3 ani de mandat! 

Mulțumesc!”. 

Domnul consilier Marius Iorga: “Îmi cer iertare dar de când am început acest 

mandat și aici nu mă refer la mine, mă refer la colegii mei din primărie începând cu 

domnul Primar, sunt multe rezultate pozitive! Ați sădit vreun copac? Ați făcut vreo 

casă? Nimic! Noi avem cu ce să ne lăudăm! ”. 

 Domnul consilier Neculai Tănase: “Când vorbiți de chestiile astea aduceți o 

lupă să vadă și focșănenii rezultatele dumneavoastră!”. 

Domnul consilier Marius Iorga: “Și urmează, să știți! Țineți-vă bine că 

urmează!”. 

Domnul consilier Radu Nițu: “Dacă îmi permiteți, haideți să încercăm la ședință 

să nu mai facem dialog între noi, avem posibilitatea asta la comisie, și vă rog foarte mult 

haideți să lăsăm dialogul între noi, dialogul îl facem prin președintele de ședință! Unu, 

doi vreau să vă spun, și n-ați înțeles, văd că e trecut mult timp de când n-ați înțeles 

această situație, domnule, aceste locuri de joacă sunt făcute de către un proiectant, sunt 

luate niște cifre după o carte, calculate în modul în care este făcut, bun, aceste cifre 

ajung pe SEAP, deci nu e mandatar nimeni de aicea din primărie să spună că e locul lui 

de joacă și bagă 100 mii de euro sau cât spuneți dumneavoastră acolo. Și este, vă spun, 

dat pe SEAP, unde se pot înscrie foarte mulți, din toată țara, chiar și din străinătate, și 

prețul vă spun, dau exemplu la Școala Ștefan cel Mare, la o bancă pentru elevi, de la 

100% a ajuns în jur de 45%. Și vă mai spun și o chestiune, care o știm cu toții! Domnule 

sunt atâtea organe care și ascultă și verifică încât nu cred că a ajuns, dumneavoastră 

PNL-ul sau domnul Tănase să ne spuneți aici, nouă, dacă sunt mulți sau puțini! Sunt 

prea mulți care au dreptul și verifică aceasta! Vă mulțumesc și doamna președință vă 

rog să dăm solemnitate acestei ședințe!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Supun la vot acest 

proiect!”. 
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  Se supune la vot proiectul numărul 2 și se adoptă cu 19 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, Neculai 

Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu Dumitru, Ana-Maria Dimitriu, , Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Filimon Ionuț și Buzoi Dan devenind hotărârea nr. 180. 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 463/2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Reparație corp clădire servicii situată în municipiul 

Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Domnișoara consilier!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc doamna 

președinte! Inițiatorul proiectului 3 cât și a proiectului 6 este Primarul Cristi Valentin 

Misăilă, și domnule primar, dacă nu știați, înainte de a aloca sau a modifica niște 

indicatori tehnico – economici, a unui proiect pe care vreți să-l treceți, un imobil din 

domeniul public în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Galați, 

ordinea ar fi fost 6 și după aceea 3! Dar suntem la proiectul 3! La proiectul 3 să știți că 

nu puteți majora indicatorii tehnico – economici, nu-i puteți modifica și cu atât mai mult 

să-i majorați, pentru că, datorită Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 dumneavoastră 

sunteți în faza de licitație, nu aveți contract pentru acest obiectiv și anume „Reparație 

corp clădire servicii situată în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56”! Și 2 – scrie 

mai jos, în raport, pentru documentațiile tehnico – economice care urmează a fi 

promovate la licitație, se impune prin aplicarea prevederilor legale, este vorba de 

contractele încheiate până în luna decembrie 2018, și într-adevăr dumneavoastră nu 

aveți contract încheiat pentru acest obiectiv! Da? Mulțumesc frumos!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Domnule Primar, vă rog! 

Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Primar”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Europa o să fie mândră de asemenea 

europarlamentar! Vă mulțumesc!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunteți într-o eroare totală și o varză 

totală!”.  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „...aștept să vedem...”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am avut un contract prin care s-au 

estimat indicatorii tehnico – economici pentru proiectul tehnic de execuție. Ordonanța 

114, de care PNL-ul nu se bucură, dar este dată cu efecte maxime și efecte pozitive 

pentru România, vine și aduce o facilitate extraordinară tuturor constructorilor ca toți 

care activează în acest domeniu să aibă salarul minim de 3000 lei fără a fi impozitat. Ori 

noi, ca să putem scoate la licitație, stimată domnișoară, să scoatem la licitație lucrările 

suntem obligați să actualizăm prețurile și să actualizăm manopera în special la 17,928 

lei/oră!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Sunteți obigat dacă aveți contract 

domnule Primar!”. 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Suntem obligați pentru că nu vin, eu 

v-am ascultat domnișoară!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „nu ar fi avut logică ca acum să fie 

nevoie de proiect de hotărâre prin Consiliul Local! Dacă aveați contract se putea semna 

de ambele părți ...”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Aveți bunul simț să mă lăsați și pe 

mine să vorbesc? Vă muțumesc!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu mai dezinformați!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “aveți bunul simț să mă lăsați și pe 

mine să vorbesc? Vă muțumesc! Eu vorbesc pentru cetățeni acum, nu pentru 

dumneavoastră pentru că oricum nu înțelegeți și nu aveți cum să înțelegeți! Trebuie să 

spunem foarte clar! Neactualizarea acestor indicatori va atrage o neparticipare clară din 

partea firmelor de construcții! Pentru că firmele de construcții nu pot să vină să liciteze 

fără să aibă asigurat prețul, salariul minim de 3000 lei lunar! Nu va accesa nimeni acest 

proiect dacă nu vom avea indicatorii actualizați! Și în situația în care am avut contracte, 

a trebuit, tot în baza ordonanței nr 114 să actualizăm acele contracte și să aducem la 

nivelul manoperei de 17,928 lei/oră să aducem toate aceste contracte! Dacă 

dumneavoastră aveți informații că ar fi firme care pot accepta să achite un salariu mai 

mic de 3000lei, cât asigură Guvernul României pentru firmele de construcții, înseamnă 

că trăim în altă țară! Vă mulțumesc!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu ați răspuns totuși de ce 

proiectul 6 este după acest proiect în care alocați bani, vă rog să-mi răspundeți! Pentru 

că întâi ar fi trebuit să treceți clădirea din patrimoniu în administrare și apoi să puteți 

face asta”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “V-ați pus întrebare, în momentul în 

care ați aprobat prima data indicatorii, domnișoară, vă dau un răspuns…”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Supun la vot...”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă rog doamna președinte, trebuie să 

dau un răspuns, sunt niște acuzații nefondate pe care doamna consilier mi le aduce, mie 

și colegilor mei și nu pot să le accept!V-ați pus întrebarea, atunci când în 28 noiembrie 

2018 au fost aprobați prima data indicatorii tehnico – economici de ce am făcut acest 

studiu de fezabilitate și acest proiect tehnic pentru reparații? Avem acest corp de clădire, 

primit în baza unui contract de comodat, care ne dă voie să facem operațiuni de reparații 

stimată domnișoară de la Direcția Generala Regională a Finanțelor Publice Galați! Da? 

Asta este o procedură suplimentară prin care, ceea ce se va propune la proiectul nr. 6, 

prin care modificăm proiectul de solicitare a trecerii unui imobil din domeniul public al 

statului în administratrea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați în 

domeniul public al Municipilui Focșani.” 

 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Primar, abrogați 

hotărârea din anul 2017, dumneavoastră nu știți ce inițiați?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ba da, știu foarte bine!”. 

 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Păi văd că nu știți! Despre asta e 

vorba!Dacă dumneavoastră abrogați o hototărâre din 2017, doamna președinte dacă îmi 

dați voie să vorbesc, cum puteți să alocați, să schimbați caracteristicile indicatorii 

tehnico – economice dacă nu aveți acest proiect mai întâi de indicatori, care este 
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ordinea? Dumneavoastră nu știți? Dumneavoastră sunteți inițiator, sunteți polivalent, le 

știți pe toate!Explicați cetățenilor, vă rog!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am explicat cetățenilor! Acest 

imobil noi îl deținem oricum și cu acel proiect nr. 6 și fără acel proiect nr. 6 în 

administrare, în baza unui contract de comodat! Ceea ce se vrea prin proiectul nr. 6, se 

vrea a se solicita trecerea din administrarea Ministerului de Finanțe în administarea 

Municipiului Focșani, în proprietatea Municipiului Focșani a acelui imobil, este 

diferență de nuanță juridică domnișoară, ori nu cred că aveți asemenea 

calități!Mulțumesc” . 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Domnul Consilier!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Scurt! Mulțumesc! Deci eu vreau să vă spun 

așa, domnule Primar și stimați colegi de la PSD. Deci nu-i vorba de amenințare, nu-i 

vorba că vă subestimăm, eu vă spun că sunteți pe cale de a face o eroare, este un imobil 

care este dublu finanțat!  O dată l-ați finanțat cu 113mii euro 564 și acuma veniți iar cu 

o finanțare! Deci vedeți că e o chestie care poate să dăuneze mai încolo! Eu vă spun, nu-

i vorba nici de amenințare nici de nimic! Atenție maximă! Sunteți pe cale de a face o 

eroare mare! E treaba dumneavoastră ce faceți!”. 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Care e dubla finanțare? Explicați-mi 

și mie!” . 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu vă mai explic nimica, ăsta a fost de două 

ori, de ce să vă mai explic? Faceți ce credeți dumneavoastră! Cine votează răspunde, 

nu?”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Deci considerați că modificarea 

indicatorilor este dublă finanțare?! Frumos! Mulțumesc!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Domnilor consilieri, 

colegi, nu cred că cineva din acest consiliu local, din această Primărie, din aceste 

compartimente care sunt totuși specializate și au mulți ani de exercițiu”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Fiecare votează cum crede!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Da, deci, mulțumim pentru 

grijă, supun la vot proiectul numărul 3!”. 

  Se supune la vot proiectul numărul 3 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 7 abțineri 

din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu 

Dumitru, Ana-Maria Dimitriu, , Laura Mihaela Ciocoeaş, Filimon Ionuț și Buzoi Dan 

devenind hotărârea nr. 181. 

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 517/2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru 

realizarea obiectivului de investiții: ”Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a 

Primăriei Municipiului Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

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

Doamna consilier!”. 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc doamna 

președinte! Vreau încă o data să atrag atenția asupra faptului că Municipiul Focșani nu 

cred că duce lipsă că această Primărie nu are o sală de ședințe, ținând cont că nu există 

activități în fiecare zi, 8 ore pe zi, ca această sală să poată bloca 15 miliarde din banii 

Municipiului, cetățenilor din Focșani de altfel, că-s banii dumnealor! Cu atât mai mult 

cu cât că acum se majorează indicatorii cu 610 milioane vechi, 61 mii lei. Mi se pare 

aberant domnule primar, ținând cont de faptul că în orașul Focșani nu este nimic care să 

ne bucure! Mulțumesc!”. 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Încă o dată îmi demonstrați că aveți 

memorie scurtă domnișoară! Vă reamintesc că atunci când a fost o dată o dezbatere 

publică aici, în această sală, și o să vă scot înregistrările să vi le arat, așa cum v-am 

arătat de fiecare dată, cu înregistrări, cu dovezi, că dumneavoastră iar mințiți și 

dezinformați! O membră a PNL a venit și mi-a reproșat faptul că n-a putut să stea în 

aceste scaune care sunt de peste 30 de ani în această sală!”.   

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „N-ați înțeles nuanța pentru că 

dumneavoastră nu vedeți mai departe de ceea ce a relatat acea persoană! Mulțumesc!”.   

Se supune la vot proiectul numărul 4 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 7 abțineri 

din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu 

Dumitru, Ana-Maria Dimitriu, , Laura Mihaela Ciocoeaş, Filimon Ionuț și Buzoi Dan 

devenind hotărârea nr. 182. 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

încredințării în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani, către Asociația 

„Clubul Pensionarilor din municipiului Focșani” a spațiului în suprafață utilă de 

97,60 mp, din incinta Punctului Termic nr. 55 (56 bis) din str. Greva de la Grivița, 

ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea desfășurării 

activităților specifice; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

  Se supune la vot proiectul numărul 5 și se adoptă cu 19 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, Neculai 

Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu Dumitru, Ana-Maria Dimitriu, , Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Filimon Ionuț și Buzoi Dan devenind hotărârea nr. 183. 

 

Se prezintă punctul 6 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; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

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

Domnișoara consilier!”. 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc doamna 

președinte! Cum am spus și mai devreme, se abrogă Hotărârea de Consiliu Local nr. 

518/2017, singura diferență între acea hotărâre care se abrogă și aceasta, este art. 3 care 

specific nimica toată: imobilul identificat la art 1 se va utiliza ca sediu pentru servicii 

publice. Și acum, pentru că ințiator este același domn Primar Misăilă, eu am să-l întreb 

de ce supune din nou aprobării când este validă această hotărâre, da? Iar în 2018 ați dat 

drumul la investiții pentru această clădire, să nu uităm, am cheltuit bani, s-au produs 

efecte, și să-mi spuneți atunci, care este logica? Atât timp cât ea nu este în patrimoniul 

nostru? Care este ideea de ați cheltuit acești bani? Vă rog frumos să-mi răspundeți!”. 

  Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „S-a mai discutat la 

proiectul nr. 3!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Doamna președinte!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Vă rog!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “La raportul acestui proiect avem 

anexate adresele transmise de Agenția Națională de administrare fiscală în care ne 

comunică faptul că vă citez - vă restituim atașat la prezenta, în original, proiect de 

hotărâre a Guvernului privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorilor de 

inventor ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea 

Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Galați și transmiterea unei părți a acesteia în 

domeniul public al Municipiului Focșani, Județul Vrancea. Proiectul a fost returnat 

neavizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și vă transmitem 

atașată și adresa ce conține observațiile referitoare la forma și conținutul proiectului 

precum și modificările pe care aceștia le solicită. Si sunt cele 12 file, spun ei, atașate. 

Noi avem doar adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în 

care spune că trebuie să facem o serie de modificări, din punct de vedere juridic, astfel 

încât în nota de fundamentare, precum și în proiectul de Hotărâre de Guvern să se 

stabilească foarte clar ceea ce dorim noi și să fie totul în maximă legalitate. Astfel se 

impune completarea documentației care să susțină acest proiect, citesc doar la sfârșit 

concluzia celor de la Ministerul Dezvoltării – se impune completarea documentației 

care susține acest proiect de hotărâre a Guvernului cu Hotărârea Consiliului Local 

pentru modificarea HCL nr. 518/2017 precum și cu documentul Prefectului Județului 

Vrancea privind exercitarea controlului de legalitate asupra acestei hotărâri. În ceea ce 

privește conținutul anexelor la proiectul de Hotărâre a Guvernului sus menționat 

recomandăm ca în cadrul coloanelor corespunzătoare cuprinzând elemente de descriere 

tehnică să fie completat cu menționarea cărților tehnice aferente imobilelor respective. 

Deci cei de la Ministerul Dezvoltării, ca să înțelegeți, noi am preluat acest imobil, 

stimați cetățeni, în baza unui contract de comodat încheiat între Primăria Focșani și 

Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați. În baza acelui contract de comodat noi 

putem efectua reparații, putem să utilizăm acel imobil fără nici un fel de restricție. Însă 

noi ne-am dorit mai mult! Am dorit nu să-l luăm în comodat, ci să-l luăm în proprietate! 

Pentru a luat în proprietate acest imobil este nevoie de o Hotărâre de Guvern, am făcut 

proiectul de Hotărâre de Guvern care are la bază Hotărârea noastră nr 517/2017, am 

transmis toată documentația la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, a trecut prin toate filtrele și toate avizele de la toate Ministerele, iar acest 

Minister, în momentul în care a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern a constat că 
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mai trebuie făcute niște completări. De aceea stimată domnișoară se face acest proiect 

de hotărâre, nu are nicio legătură cu administrarea imobilului respectiv. Mai faceți o 

plângere penală și vă veți lămuri! Vă mulțumesc!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Vă mulțumesc 

domnule…”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “ Și dacă tot îmi permiteți doamna“. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Vă rog!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am în față instrucțiunea nr. 2 a 

Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, ca să lămurim și problema cu actualizarea 

indicatorilor, mi-au adus acum colegii, și spune în felul următor - în sensul prezentei 

instrucțiuni prin ajustarea prețului achiziției publice se înțelege următoarele: 

actualizarea respectiv aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente 

constitutive ale prețului contractului afectate de apariția uneia din situațiile 

imprevizibile prevăzute la art. 7 chiar și în condițiile în care ajustarea prețului nu a fost 

prevăzută prin documentația de atribuire contract de achiziție publică sectorială. De 

asemeni, o secundă că vă spun imediat, ca să lămurim și această problemă, poate nu mai 

pierdeți timpul să mai faceți plângeri penale! Având în vedere art. 7, alin. 2, lit. b, din 

această instrucțiune în care spune în felul următor – actualizarea prețului contractului de 

achiziție publică prin situații imprevizibile se înțelege un eveniment care fără a intra în 

sfera  de forță majoră nu putea fi prevăzut la momentul depunerii ofertei fiind mai 

presus de controlul părților contractante care nu se datorează greșelii sau culpei acestora 

și care are ca efect crearea unei disproporții de prestații între părți afectând interesele 

comerciale legitime ale uneia dintre acestea. Și la …vor fi asimilate situațiilor 

imprevizibile care determină actualizarea prețului contractului, după caz, fără a se limita 

la cele ce urmează, modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va 

fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim. Vă 

mulțumesc! Deci sunt instrucțiuni ale Ministerului de Finanțe – Agenția Națională de 

Achiziții Publice în baza cărora noi facem aceste actualizări, nu le facem de capul 

nostru și nu facem dublă finanțare domnule consilier, mai întrebați-i pe colegii de la 

Oradea, de unde vreți dumneavoastră!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Mulțumim 

domnuldomnule Primar, supun la vot proiectul nr. 6”. 

Se supune la vot proiectul numărul 6 și nu 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 7 abțineri 

din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu 

Dumitru, Ana-Maria Dimitriu, , Laura Mihaela Ciocoeaş, Filimon Ionuț și Buzoi Dan . 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Deci consilierii liberali nu doresc ca 

cetățenii să aibă un punct de lucru al Primăriei unde se poată merge fără să mai facă 

naveta de la Serviciul de Înmatriculări sau de la Serviciul de Evidența Populației sau 

Pașapoarte către Primărie pentru ași achita diverse taxe.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, noi dorim, dar să fie legal!  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Poftiți?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Când este legal, noi dorim orice!”. 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule l-ați votat pe cel din 2017? 

Între timp v-ați răzgândit, sunteți în campanie electorală!”.   

Domnul consilier Neculai Tănase: “ dacă le suprapuneți…”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “sigur că da, noi vă mulțumim 

pentru…, noi oricum vom da drumul la reparații  și nu aveți decât să mai faceți o 

sesizare penală! Vă mulțumim!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Din păcate...” . 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ăsta e rolul dumneavoastră în 

consiliul local – să faceți sesizări penale și să vă opuneți la tot ce înseamnă bun pentru 

focșăneni! O să pun aici un afiș și o să spun..... !”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Când totul este legal …. mergem în 

continuare! Dacă lucrurile sunt îndoielnice…”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu sunteți dumneavoastră în măsură 

să stabiliți legalitatea aici este vorba de oportunitate domnule!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Faceți cu credeți dumneavoastră!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este vorba de oportunitate, nu de 

legalitate!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Aveți majoritate, mergeți înanite!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Citiți mai cu atenție, dacă aveți studii 

necesare, dacă nu, dați la cineva să citească și să vă explice!”.  

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Din păcate acest proiect nu 

a trecut, vor face în continuare concetățenii noștri naveta între nordul și sudul orașului și 

va veni și perioada când se vor întoarce... ” . 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Aduceți vă rog frumos contractual în 

baza căruia noi avem acel imobil ca să explicăm o dată pentru toată lumea, că nu se 

înțelege!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Eu repet, nu cred că cineva 

ar încălca legislația în condițiile actuale, măcar, deci fiecare își apără...”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Doamna Președinte, dumnealor 

motivează pueril opoziția distructivă pe care o fac în defavoarea cetățenilor!”.  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, în primul rând proiectul 6 

trebuia să fie înaintea proiectului nr. 3, asta era succesiunea corectă și firească!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mai întrebați juriști domnule, nu au 

nicio legătură!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dumneavoastră întrebați juriști, dar…”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Oricum trebuiau votate!”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci o succesiune firească, în primul rând 

acolo!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Dacă ordinea cronologică 

ar fi fost inversată, votați? ”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “ Doamnă, acolo e vorba de bani, uitați-vă ce 

vă spun, o să vedeți peste 1 an, 2, 3 nu știu!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Domnule Tănase cine-și 

bagă pielea așa la saramură? Nu cred!”.  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Doamna președinte, îmi cer scuze, 

dacă îmi dați voie, referitor la legalitate că tot se vehiculează legalitatea tuturor 
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proiectelor, credeți-ne că au fost proiecte, dacă vă aduceți de-a lungul timpului aminte, 

nu știu dacă dumneavoastră făceați parte atunci din consiliul local sau nu “. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Nu știu!”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „..când am cerut diverse lămuriri 

asupra anumitor proiecte care, a trecut 1 an și 7 luni, 1 an și 8 luni, nici până la ora 

actuală nu le avem, este vorba de 7 miliarde alocați la Teatru, este vorba despre 

expertiza tehnică pe care imobilul după Comisia Centrală nu-l are, da? Așa că cineva va 

răspunde! Mulțumim!”. 

Doamna Președinte de ședință Luminița Balaban: „Nu are sens să discutăm 

istoria, aveți o agendă destul de...mulțumesc frumos!.   

 Trecem la proiectul de hotărâre nr.7 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea reîntregirii imobilului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, 

prin alipirea a două suprafețe de teren aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani, identificate prin CF 58902 și CF 58903, aferente 

construcțiilor în care funcționează Liceul cu Program Sportiv și Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții?  

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

voturi cu 19 voturi pentru, devenind hotărârea nr. 184. 

Vă rog Domnul Primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Revin la proiectul precedent pentru că 

nu am avut ... Am în față și vă rog presa să fotografiați acest lucru și o să vă pun la 

dispoziția presei “Protocol de folosință gratuită” din 08 februarie 2018, incheiat între 

Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați și Municipiul Focșani. Obiectul 

protocolului: Predătorul se obligă să pună la dispoziția primitorului imobilul clădire 

corp situat în Municipiul Focșani str. Cuza Vodă nr. 56, având suprafața de 271,32 m2 

compusă ... și asa mai departe. 

Termenul protocolului este de 3 ani, respectiv februarie 2018 - februarie 2021. 

Obligațiile primitorului adică Primăria Municipiului Focșani – primitorul este obligat să 

se îngrijească ca un bun gospodar de conservarea spațiului ce urmează obiectul 

protocolului. De asemenea este obligat să efectueze lucrări de întreținere – rețineți: de 

reparații sau de înlocuirea elementelor de construcții și instalații prin folosință inclusivă, 

instalații de alimentare cu apă și de canalizare, termice, electrice, sanitare, etc.  

Primitorul este obligat să se servească de spațiul respectiv exclusiv pentru 

activitatea pe care o desfășoară – respectiv servicii publice. Nerespectarea acestei 

obligații conduce la rezilierea protocolului. Primitorul este obligat să asigure spațiul 

împotriva oricăror cauze de deteriorare, incediu și așa mai departe.  

Stimați cetățeni avem un protocol de folosință gratuită care ne permite să facem 

reparații, să facem toate lucrările necesare cu privire la utilizarea acelui spațiu pentru 

servicii publice. Noi ce vrem să facem cu acel spațiu este să relocăm parte din Serviciul 

de Impozite și Taxe, serviciu care se referă la gestionarea dosarelor cetățenilor cu 

privire la autovehiculele pe care dumnealor le au în proprietate, în special. Un punct de 

lucru pentru încasarea altor impozite și taxe. Este greu să înțeleagă cineva aceste 

aspecte. Vă mulțumesc”. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „Așa cum ați făcut și cu imobililul 

de pe Comisia Centrală unde nici în momentul de față Direcția de Dezvoltare nu este 
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acolo? Vă rog să ne răspundeți și la această întrebare și cetățenilor. V-ați transformat în 

agenție imobilară, Primăria Focșani”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Vă mulțumim domnișoara 

consilier”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să dăm răspuns în fața Parchetului 

dar o să dați și dumneavoastră mai departe răspuns, că am înțeles că ați făcut plângere și 

acolo”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: Trecem la proiectul nr. 8 de 

pe ordinea de zi. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărul de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani.  
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 

Dacă sunt discuții? Vă rog, domnul consilier Tănase”.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vreau doar să întreb care au fost motivele 

pentru care au fost aceste mișcări în organigramă, să zicem așa. Să raspundă cineva”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Da. Vă rog domnul director 

Ciubotaru Ioan”.  

Domnul Director Ciubotaru Ioan – DAS Focsani: „La începutul anului prin 

Hotărârea din ianuraie, s-a aprobat transformarea denumirii din Direcție de Asistență 

Socială și Medicină Școlară în Direcție de Asistență Socială. Acesta este primul motiv. 

Al doilea motiv este apariția unui Ordin emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 

Ordinul 29 /15.02. /2019 cu aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale ceea ce a condus la reașezarea pe funcții, specifice și 

funcții administrative a personalului din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice. 

Aplicarea acestui Ordin a condus la reducerea cu 3 persoane a numărului de personal și 

implicit la reducerea cu 3 persoane a personalului din cadrul Direcției de Asistență 

Socială”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Bun eu am înțeles, restructurare de 3 

persoane. Calitativ ați spus că s-au făcut 4 sau câte sunt? .... O creștere calitativă? Care 

este?”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este vorba despre posturi, domnule 

Director ia spuneți ... este vorba de posturi, s-au restructurat posturi ...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Să înțelegem și noi. Ați spus că o dată așa și 

după aceea că s-a ... că este o creștere calitativă care este .... cum se face creșterea 

calitativă? ”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Domnul Tănase, dacă 

Ordinul cere ca organigrama, numărul de personal să nu mai fie atât de … ”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră spuneți că Ordinul se 

execută nu se discută. Nu? ”. 

Domnul Director Ciubotaru Ioan – DAS Focsani: „Domnul consilier sunt 

standarde … da?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, domnule am înțeles ați spus pentru 

creștere calitativă, care este creșterea calitativă? Eu asta vă întrebam, nimic altceva”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Poate a fost o greșeală de 

exprimare. Dacă așa este solicitarea unei legi, a unui Ordin și noi în învățământ dacaă 

vine o reducere …”. 



27 

 

Domnul Director Ciubotaru Ioan – DAS Focsani: „Deci crește ponderea 

personalului de specialitate în detrimentul personalului administrativ. Da? Asta 

înseamnă creștere de calitate”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Pentru mine nu este clar dar... ”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Dacă mai sunt intervențiii 

dacă nu supun la vot”. 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8 și 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, Ungureanu Daniel și Gongu 

Emanuel și 7 abțineri din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

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

Dumitru și Filimon Ionuț, devenind astfel hotărârea nr. 185. 

 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: Prezintă proiectul de hotărâre 

nr. 9 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru 

Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Dacă sunt discuții? Doamna consilier Ailicunței”. 

Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Mulțumesc frumos doamna președinte, 

vă rog să luați act de faptul ca nu particip la vot. Mulțumesc”!.  

Dacă nu sunt și alte discuții supun la vot proiectul nr.9  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9 și se aprobă cu 18 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri locali:Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel, Ciocoeaș 

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

Gheoca Corneliu Dumitru, Filimon Ionuț și 1 neparticipare la vot din partea doamnei 

consilier Ailincuței Lauriana, devenind astfel hotărârea nr. 186. 

 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: Prezintă proiectul de hotărâre 

nr. 10 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru 

numirea finală a unui membru în consiliul de administrație la Parking Focșani SA. 
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții?”. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Trebuie să alegem pentru desemnarea unui ...”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Nu aici la următorul proiect 

de hotărâre.  

Dacă sunt discuții, supun la vot proiectul nr. 10. Cine este pentru?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Am văzut că nu s-a făcut nicio propunere, 

tocmai de aceea. Este o doamnă care ... deci noi ca și consilieri votăm da? Noi ca și 

consilieri votăm, nu ? ”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „… Aprobarea raportului”. 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Și cine participă la acest vot? Cine participă 

la acest vot? Bun și cine este această ... este secret? Este secret ca să știm cine ... Eu am 

înțeles, va fi o persoană acolo, aleasă ... cine este această persoană? Păi cum să nu fie 

problemă, domnul ... cine?  Ca să o cunoaștem, nu este normal să o cunoaștem. Trebuie 

să fie o anumită transparență, nu? Doamna poate este foarte pregatită, dar trebuie 

cunoscută? Pai eu am înțeles, dar noi votăm și eu nu am văzut niciun CV – nimic. Nu 

știu cine este doamna, cu ce se ocupă? Este acolo ceva? V-ați uitat bine? Păi nu am 

știut, acum am văzut. Și bun... că scrie numele, dar nu trebuie și un CV acolo, cu ce se 

ocupă doamna. Eu zic că ar trebui să o lăsăm pe doamna să vorbească. Nu?”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Supun la vot proiectul… ”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă nu facem ceva transparent? ”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Domnule consilier nu 

înțeleg …”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă, vă este rușine să discutăm despre 

persoane care sunt competente, capabile să ... nu înțeleg de ce ... ”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Nu știu dacă ne permite 

timpul … s-a discutat la comisii”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La comisii nu ați venit ... ați discutat după ce 

am stat și am așteptat jumătate de oră și după aceea ați venit și dumneavoastră probabil 

în lipsa noastră”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Noi aici am stat… ”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnișoara unde a fost?”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „A rămas doar domnul Buzoi 

în sală”. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „Doamna președinte, dar îmi dați 

voie ... dacă îmi dați voie domnule secretar ...”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Comisiile au fost 

convocate pentru ora 14.00. Grupul consilierilor PNL a părasit sala la ora 14.40, când 

dumneavoastră nu aveați cvorum. Nu aveați cvorum… domnilor da? Așa că terminați 

cu prostiile”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Aș vrea să 

intervin. Domnilor consilieri ședințele de comisii au fost convocate la ora 14.00”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Vă rog să-l ascultăm pe 

domnul secretar”.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Comisiile de 

specialitate au fost convocate pentru ora 14.00, am zis că două ore sunt suficiente pentru 

a parcurge ordinea de zi. Adevărul este că la comisii din partea grupului sau a Partidului 

Național Liberal a fost domnișoara  Dimitriu prezentă, domnul Buzoi și mai târziu 

doamna Ciocoeaș. Pentru aceste motive …”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ați făcut vreo prezență dumneavoastră?”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „Nu aveați cvorum pentru ...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule noi eram aici în față, beam cafea, 

ce era să fac să stăm așa? ...”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Eu v-am lăsat să 

vorbiți? Ați intrat în sală la 15.50 domnul consilier.  Eu nu am părăsit sala de la ora 

14.00 …”. 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule fiți neutru...”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Neutru sunt, dar 

trebuie să cunoașteți adevărul, nu a fost cvorum decât în momentul în care au participat, 

au venit consilierii PSD și au fost majoritatea celor în funcție la comisii și s-au putut 

desfășura comisiile”.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule 45 de minute s-a așteptat ...”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Că s-a așteptat 

este un adevăr, dar dumneavoastră nu ați fost prezent domnule consilier”. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu:„ Scuzați-mă ...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă zic eu am fost aici în față, pe hol, ... ce 

era să fac să stau aici ...”.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Ședințele de 

comisii se desfășoară în această sală … ”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Trebuia să vină dirigintele ... domnule 

consilier așa o fi cu dumneavoastră...”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Noi am făcut prezența …”.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră nu vă mișcați de acolo?”.„  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Domnule 

consilier, haideți să fim … obiectivi și să recunoaștem că ședințele se desfășoară în 

această sală și nu pe hol. Vă mulțumesc”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „Domnule secretar ... ”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Trebuie să ai cu cine să desfășori ședințele 

...”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „Domnule secretar ...”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Supun la vot …”. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „Ne-am lămurit cu doamna că nu 

am înțeles. Intre timp Parking este subordonată Consiliului Local și de aceea am 

întrebat”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Evaluarea nu o face 

Consiliul Local este o comisie de specialitate, din întâmplare și eu am făcut parte o 

perioadă din Consiliul de Administrație și la fel am depus dosarul la comisii și nu am 

fost evaluată de către membrii Consiliului Local … ”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „... și atunci să vă voteze ăia sau ... ”. 

Domnul Iorga Marius Eusebiu: „Dar nu este în atribuția consilierilor”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar nu se pune așa problema, nu mi se pare 

legal. Deci noi am venit cu toată responsabilitatea să votăm aici ... da? Dar când vedem 

că avem de-a face cu oameni care nu au niciun pic de transparență păi ce mai ... ”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Domnul 

consilier, s-a procedat conform Ordonanței 109 si au fost nominalizate trei persoane din 

cadrul aparatului propriu”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și noi nu trebuie să știm lucrurile acestea?”.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Domnule 

consilier, lăsați-mă să termin … domnul consilier este o hotărâre care a fost adoptată în 

cadrul Consiliului Local și din această comisie face parte doamna Baciu, doamna Buică 

- colega mea și a treia persoană este doamna Calotă”.„ 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Foarte bine că fac parte, dar noi nu trebuie să 

știm?”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Domnul consilier 

lăsați-mă să termin. Raportul este atașat proiectului … domnul consilier și atunci … ce 

nu este? ”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vreți să vă spun și de ceilalți administratori 

că nici măcar nu le dați numele? De ce îi tineți la secret total? Nu înțeleg de ce atâta 

secretomanie”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Titlul proiectului 

de hotărâre este validarea acestei persoane, domnule consilier cu grilă și cu punctaj. Am 

invitat-o pe doamna să fie prezentă”.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule m-ați înnebunit cu secretomania 

asta”.  

Domnul consilier Iorga Marius: „ Mai mult decât atât am luat la cunoștință ... dar 

să nu uităm că avem constructorul suprem, specialistul suprem în sală... ”. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10 și 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, Ungureanu Daniel și Gongu 

Emanuel și 7 abțineri din partea următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

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

Dumitru și Filimon Ionuț, devenind astfel hotărârea nr. 187. 

 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: Prezintă proiectul de hotărâre 

nr. 11 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui 

consilier local din cadrul comisiei de urbanism și agricultură, membru al grupului 

cu rol consultativ, constituit în vederea elaborării Planurilor Urbanistice Zonale 

inițiate de Primăria municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Pentru acest proiect avem nevoie de o comisie pentru numărarea voturilor, votul 

fiind secret. Vă rog domnul consilier. 

Domnul Iorga Marius Eusebiu: „Înainte de a numi comisia avem nevoie și de 

candidați. Eu l-aș propune în această funcție pe domnul consilier Ungureanu, dacă 

acceptă acest lucru”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Altă propunere? ”.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Printre consilieri nu avem ingineri, arhitecți 

... dacă tot punem pe cineva să se priceapă nu cum faceți noi. Tocmai de aceea se duce 

țara asta de râpă”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Mai sunt și alte propuneri?”.  

Domnul consilier Radu Nițu: „Să propunem comisia de numărare a voturilor”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Da, comisia de numărare 

formată din trei persoane, vă rog domnule consilier”.  

Domnul consilier Radu Nițu: „Propun următorii consilieri: Domnul Mihai Petruț, 

doamna consilier Lupu Cătălina și domnul consilier Gheoca Corneliu”.„  
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Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Dacă mai sunt și alte 

propuneri, dacă nu supun la vot comisia de numărare a voturilor. Cine este pentru 

această comisie?  

Cu 19 voturi pentru comisia de numărare a voturilor a fost aprobată”.  

 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: Prezintă proiectul de hotărâre 

nr. 12 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru desemnarea mandatarului 

Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a acționarilor la 

Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Dacă sunt discuții? Vă rog domnule consilier.  

Domnul Marius Iorga: „Eu aș dori să fac un amendament la acest proiect, în urma 

solicitării societății Administrația Piețelor Focșani, formată prin adresa 605 din 08 

Aprilie 2019 în care s-a întocmit acest proiect de hotărâre și având în vedere actualul 

contract de mandat, aflat în curs până la data de 22 Mai 2019 și tinând cont de faptul că 

legislația nu interzice, propunem modificarea art.5 al Capitolului 4, termenul 

contractului din contractul de mandat prevăzut în această anexa, conform art. 2 la 

Proiectul de Hotărâre astfel: Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani. Vă 

mulțumesc”. 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Aveți propuneri pentru 

mandatar”. 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Il propun pe domnul Vasile Melinte”.  

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Mai sunt și alte propuneri? 

Dacă nu aceste propuneri vor fi validate prin vot secret cu buletine de vot. Propun să 

rămână aceeași comisie de numărare a voturilor ca și la proiectul anterior.  

Supun la vot amendamentul domnului consilier Iorga Marius Eusebiu, privind 

modificarea regulamentului de la 3 la 4 ani. Cine este pentru?  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul domnului consilier Iorga și se 

aprobă cu 13 voturi pentru din partea următorilor consilieri locali: Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu 

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu 

Emanuel și Buzoi Dan, și 6 abțineri din partea consilierilor: Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, , Gheoca Corneliu Dumitru, 

Filimon Ionuț.  

 

Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Prezintă proiectul de 

hotărâre nr. 13 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării 

unității locative situate în str. Cpt. Crețu Florin nr. 20, bl. 20, ap. 10, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții? 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „Mulțumesc. Aș dori să știu și eu 

pentru ce se transformă această unitate locativă în locuință de serviciu. Dacă poate să-mi 

răspundă cineva, aștept mulțumesc”.  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să vă spun eu despre ce este vorba. 

Avem o situație pe care am găsit de cuviință să o rezolvăm așa: avem un actor angajat al 

Teatrului Municipal Maior Gh. Pastia. Nu am uitat niciodataă doar, nu completati, nu ... 

eu v-am ascultat de fiecare dată, am bun simț. Multumesc. Dumnealui locuiește in acest 

moment in blocul L1 la ultimul etaj. Terasa acelui bloc suferă și nu o putem repara in 

acest moment, deocamdata, din cauza faptului că acolo acel imobil nu este în totalitate 

în proprietatea Primăriei Municipiului Focșani este și în proprietatea diverselor persoane 

care au cumpărat apartamente în acel bloc. Pentru a putea să-i acordăm o nouă șansă 

domnului în cauză am considerat că ar fi oportun să facem un schimb de locuință dar va 

trebui să avem o locuință de serviciu. In acest moment nemaiavând nicio altă locuință, 

liberă. Această locuință până acum a fost ocupată, dar s-ar pare că acel contract, acel 

chiriaș are o altă opțiune și se reziliază contractul pentru închirierea acestei locuințe și 

putem să transformăm pentru a-i da o șansă acestui actor. Repet pentru a-l muta pe 

actorul nostru într-o locuință, să-i acordăm o locuință de serviciu care să fie bună și aptă 

pentru a fi locuită. Vă mulțumesc”.  

 Doamna președinte de ședință Luminița Balaban: „Vă rog doamna consilier”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: „Domnule Primar mă bucur că 

după lupte seculare ... da, dacă facem un pic haz de necaz, acest domn care ...  Dacă îmi 

dați voie ... prezent în diverse ședințe de Consiliu Local s-a tot văitat, s-au alocat ... vă 

rog frumos ... uitați-vă pe camere. Mai mult decât atât ... eu nu mint, în comparație cu 

alții. Mai mult decât atât dacă îmi dați voie să vorbesc acea asociație de Proprietari, da 

care s-a constituit la nivelul ... dacă îmi dați voie să vorbesc domnilor viceprimari ... păi 

ca să nu spunem altfel ... da unde stă dumnealui în blocul L, din Sud ... da? Stă la 

ultimul etaj au mai rămas câteva imobile care nu fac parte din acea Asociație de 

Proprietari pentru că deja s-au cumpărat. Asociația de Proprietari a strâns bani pentru 

repararea acoperișului, Primăria urmând să dea cotă parte pentru cele 3, 4 imobile care 

sunt dezafectate. Ei bine, Primăria mărește indicatorii tehnico economici pentru sala de 

ședințe dar pentru reabilitarea acelui bloc, sub nicio formă și dacă îmi dați voie să 

vorbesc în raport scrie așa: Conform Legii locuinței nr. 114/1996 fondul de locuințe de 

serviciu se compune din: ... domnule secretar.  

a. Locuințe existente care potrivit prevederilor legale rămân cu destinația de  

locuințe de serviciu la data intrării în vigoare a prezentei legi și.. 

b. Locuințe noi. 

Vă rog să ne elucidați în ce categorie se află această locuință. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Să înțeleg că nu 

sunteți de acord cu trecerea acestei unități...”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vreau să mă lămuriți din punct de 

vedere legal. Nu a zis nimeni că nu este de acord, da? De aceea am și întrebat pentru 

cine este această locuință. Eu vă rog să-mi dați răspunsul legal pentru că, legal, spune că 

o locuință de serviciu înseamnă cu totul altceva. Legea spune a și b. Vă rog frumos.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Obiectul acestui 

proiect de hotărâre nu este repartiția. Nu vorbim de actori, nu vorbim de cetățeni. În 

direcția aceasta aduceți discuția.” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule secretar, nu vă faceți că 

nu înțelegeți ce v-am întrebat.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană:„ Obiectul este 

clasificarea.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule secretar, mai repet? 

Vreți să mai repet?”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Nu trebuie să 

repetați. Am înțeles. Nu facem discuții de persoane.  

Primul pas este clasificarea și apoi repartiția. Faceți parte din comisia pentru 

repartizarea locuințelor din fondul locativ și vedeți dosarele care vă sunt aduse la 

cunoștință acolo.”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Și atunci care e rolul raportului în 

care dumneavoastră scrieți aici, da, este șef serviciu doamna Amăriuței de la 

Patrimoniu. Da, vă rog frumos, spuneți-mi de ce ați pus acest paragraf? Deci nu se 

încadrează acest proiect la acest lucru. Asta întreb. Nu vă faceți că nu înțelegeți.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Asta este 

părerea dumneavoastră.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu. Asta spune legea 

locuinței,domnule Secretar. Vă arăt raportul?. L-ați citit? Uitați ce scrie aici conform 

legii locuinței...”. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Dumneavoastră 

credeți că ședința îmi este străină? Dumneavostră vedeți că toate proiectele poartă 

semnătura mea?”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu știți să răspundeți de obicei.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „V-am spus că 

prezentați denaturat o situație. V-am spus doar că această situație se încadrează..., dar vă 

rog doamna Amăriuței, vă rog să mă completați, că se pare că astăzi că sunt cel care nu 

cunosc nimic din ședință. Mulțumesc.” 

Doamna Oana Amăriuței – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „ La punctul „b” locuințe noi, locuința pe care urmează să o 

clasificați, dacă doriți, s-ar integra la categoria locuințe noi.  

Locuințe noi nu înseamnă locuințe nou construite. Tocmai asta era și ideea să fie 

clasificată din fondul locativ în locuință de serviciu...”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vreți să citim pe lege, doamnă șef 

de patrimoniu?”. 

Doamna Oana Amăriuței – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Lăsați-mă cu titulatura., vă rog frumos. Mulțumesc din suflet. Nu 

discutăm textul de lege.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Domnișoara 

consilier, e nouă pentru că este transformată, ia dintr-o parte...”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Deci vă rog frumos...”. 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Dar este foarte 

simplu...”. 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă rog, înțelegem ce spunem. 

Locuință nouă înseamnă locuință nouă, doamna președinte.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Nu spune 

construcție, o ia de aici că era clasificată și o duce ... pentru clasificare...”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumim pentru lămuririle ca de 

fiecare dată. Mulțumim.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mie îmi place că albul se transformă în 

negru așa din două vorbe.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Vă rog, domnule 

consilier Iorga.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Mulțumesc doamnă președinte. 

Situația este foarte simplă. Noi nu putem face acest schimb dacă nu avem ce să dăm în 

loc. M-ați înțeles? Este foarte simplu. Vreți ca acest om să primească o locuință sau nu? 

E foarte simplu.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu ne puneți nouă în spate, că noi 

nu am spus că votăm sau nu acest proiect...”. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Ba da. Nu în spate, în 

responsabilitatea dumneavoastră. Sunteți de acord ca acest om care ne onorează...”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Referitor la lege, dumneavoastră 

știți ce înseamnă domnule vice?”. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Prin spectacolele pe care le face la 

Teatrul Municipal Focșani...”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Când a venit în audiență și a adus 

cum arăta jalnic locuința în care se afla dumnealui pe care domnul Primar aici de 

față...”. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Sunteți de acord sau nu sunteți de 

acord? Atât am vrut să întreb. Eu am fost personal...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu trebuie să ne întrebi ce facem noi. E 

dreptul dumneata și noi votăm în dreptul nostru. Las-o așa.”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu vă spun ce am făcut eu și ce a 

făcut primarul.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Eu vreau să vă arăt cum încălcați 

și nu respectați ceea ce scrieți aici și nu este primul proiect de hotărâre..., 

dumneavoastră...”/ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Trebuie să lămuresc niște chestii.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Lămuriți-le 

domnule primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Legat de domnul Damian. Eu 

vorbesc cu cetățenii pentru că trebuie să demontez toate minciunile.  

Văd că ne dă de muncă. E campanie, toată lumea... Neavând proiecte vin cu 

minciuni. Asta este situația. Dar eu spun, la modul foarte clar și cu mâna pe inimă și 

sincer, stimați cetățeni, în momentul în care eu, personal am aflat de situația acestui 

actor, am luat imediat această măsură.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „L-ați primit în audiență.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu l-am avut niciodată în audiență. 

Să vă fie dumneavoastră rușine. Eu nu l-am avut niciodată pe acest om. Îl rog să vină să 

declare public în fața cetățenilor...”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu mai țineți 

audiență pentru cetățenii Municipiului Focșani.  

Despre ce vorbim domnule primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Și pe asta o știți! Vă aduc cetățenii 

și vă aduc registrele de audiență? Sunteți o nesimțită mare, vă spun eu.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mergeți în continuare așa, că 

mergeți bine, domnule Primar. Doamna președinte, dacă îmi dați voie...”. 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „V-a expirat de 

mult timpul...”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dacă-mi dați voie...”. 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu aș avea o singură...”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dacă-mi dați voie, vă rog...”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nesimțit înseamnă lipsit de bunul 

simț.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, nu este frumos!”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cum spune că nu primesc oamenii în 

audiență? Eu, în fiecare dimineață fac jumătate de oră de audiență cu cetățenii pe scările 

Primăriei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu e frumos să vă exprimați așa. Este o 

doamnă, o femeie trebuie să o respectăm. ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Este în felul următor, mie nu 

trebuie să-mi dea nimeni explicații, dumnealui aici de față știe cui trebuie să dea 

explicații, instanțelor. Mulțumesc.” 

Nu mai sunt alte discuții.  

Se supune la vot proiectul nr. 13 și cu se aprobă cu 19 voturi pentru devenind 

hotărârea nr.  188. 
Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Deci cu 19 voturi 

pentru proiectul a trecut și atâta valuri inutile...”. 

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

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

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul nr. 14 și cu 12 voturi din partea domnilor consilieri: 

Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 7 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Ana Maria Dimitriu, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Laura Ciocoeaș, Alin 

Dobre, Ionuț Filimon și Corneliu-Dumitru Gheoca  proiectul nu a trecut. 
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Se prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind inițierea 

procedurii de cumpărare a imobilului compus din casă și teren aferent în  

suprafață de 129,01 mp situat în municipiul Focșani, str. Ion Basgan nr. 5, 

județul Vrancea, proprietatea domnilor Ilie Ioan și Ilie Ecaterina. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul nr. 14 și cu 12 voturi din partea domnilor consilieri: 

Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 7 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Ana Maria Dimitriu, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Laura Ciocoeaș, Alin 

Dobre, Ionuț Filimon și Corneliu-Dumitru Gheoca  proiectul nu a trecut. 

 

Se prezintă punctul 16 de pe ordinea zi proiect de hotărâre pentru aprobarea 

inventarierii în domeniul privat al municipiului Focșani a apartamentelor nr. 38 și 

nr. 72 situate în Focșani, str. Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, în vederea demolării. 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi pentru proiectul a fost 

validat devenind hotărârea nr. 189. 

 

Se prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

360/2018 privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în 

Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 11 înscrisă în CF 51904-C1-U11 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focșani către domnii Tunaru 

Cătălin și Tunaru Nicoleta. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi pentru proiectul a fost 

validat devenind hotărârea nr. 190 . 

 

Se prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 17,00 mp 

situat în Focșani, Aleea Echității nr. 31A, bl. P8, sc. 4, județul Vrancea, T. 211, P. 

11570 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna 

Ciobotaru Vica. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi pentru proiectul a trecut 

devenind hotărârea nr. 191. 

 

Se prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 24,58 mp 

situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 1, județul Vrancea, T. 155, P. 7878 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către Societatea PRO OMEGA 

DESIGN SRL. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi pentru proiectul a trecut 

devenind hotărârea nr. 192. 

 

Se prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 26,00 mp 

situat în Focșani, bdul. București nr. 5, bl. M1, sc. 2, județul Vrancea, T. 201, P. 

11081 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul 

Popescu Decebal. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi pentru proiectul a trecut 

devenind hotărârea nr. 193. 

 

Se prezintă punctul 21 de pe ordinea zi proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul ”Aleea Cuza Vodă” situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 90, Parcela 5146, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi proiectul a trecut devenind 

hotărârea nr. 194. 

 

Se prezintă punctul 22 de pe ordinea zi proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației cadastrale pentru imobilul ”Str. Miorița” situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 5248, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu19 voturi pentru proiectul a trecut 

devenind hotărârea nr. 195. 

 

Se prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”Str. Oituz” situat în Focșani, 

identificat cu Tronson 1, Tarla 101, Parcelele 3597, 5439, 5440 și Tronson 2, tarla 

0, Parcela 5349, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi pentru proiectul a trecut 

devenind hotărârea nr.  196. 

 

Se prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”Str. Predeal” situat în 

Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2221, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi pentru proiectul a trecut 

devenind hotărârea nr. 197. 
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Se prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”Fundătura Predeal” situat 

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

Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi pentru proiectul a trecut 

devenind hotărârea nr. 198. 

 

Se prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”Fundătura Renașterii” 

situat în Focșani, identificat cu Tarla 107, Parcela 5639, ce aparține domeniului 

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

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 19 voturi pentru proiectul a trecut 

devenind hotărârea nr. 199. 

 

Se prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”Str. Simion Bărnuțiu” situat 

în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8439, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 18 voturi pentru proiectul a trecut 

devenind hotărârea nr. 200 . 

 

Se prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”Str. Slt. Al. Grigore 

Ionescu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 2281, ce aparține 

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

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 18 voturi pentru proiectul a trecut, 

domnul consilier Dobre Alin lipsește din sală, devenind hotărârea nr. 201.  

 

Se prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul ”Str. Teiului” situat în 

Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 106, Parcelele 5606, 5634 și Tronson 2, 

Tarla 0, 106, Parcela 5600, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani. 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 18 voturi proiectul a trecut, domnul 

consilier Dobre Alin lipsește din sală, devenind hotărârea nr. 202. 

 

Se prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Focșani, 

bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii, 

precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2018. Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Nu sunt discuții.  

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ionuț 

Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Elena Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Dan Buzoi și 5 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Ana Maria Dimitriu, Neculai Tănase, Laura Ciocoeaș, Ionuț Filimon și 

Corneliu-Dumitru Gheoca, domnul consilier Alin Dobre lipsește din sală, proiectul a 

trecut, devenind hotărârea nr. 203. 

 

Se prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2019. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Dacă sunt discuții. 

Vă rog domnule consilier Mersoiu.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Mulțumesc doamna președinte. Am și eu 

câteva amendamente de făcut. 

Se suplimentează cu suma de 550,90  mii lei capitolul bugetar Învățământ, 

detaliat pe unități astfel: 

_ 133,70 mii lei - Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, articolul bugetar ”Alte 

cheltuieli de întreținere și funcționare” 

_129,00 mii lei  - Colegiul Pedagogic ”Spiru Haret”, articolul bugetar ”Alte cheltuieli 

de întreținere și funcționare” 

_155,20 mii lei - Colegiul Național ”Al.I.Cuza” din care, 125,20 mii lei la articolul 

bugetar ”Alte cheltuieli de întreținere și funcționare” și 30,00 mii lei la articolul 

”Reparații curente” 

_30,00 mii lei – Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu”, articolul bugetar ”Alte cheltuieli 

de întreținere și funcționare” 

_103,00 mii lei – Colegiul Tehnic ”Gh.Asachi” din care, 100,00 mii lei articolul bugetar 

”Reparații curente” și 3,00 mii lei transport elevi și cadre didactice conform adresei. 

Se suplimentează cu 4,50 mii lei bugetul Serviciului Public Creșe la articolul 

”Alte cheltuieli de întreținere și funcționare” 

Se diminuează fondul de rezervă bugetară cu suma de 555,40 mii lei 

Se suplimentează cu 100,00 mii lei veniturile la subcapitolul ”Alte programe 

comunitare” și cu 100,00 mii lei cheltuielile la capitolul ”Combustibili și energie”, 

articolul ”Finanțare externă nerambursabilă” aferente proiectului european IRIS- Soluții 

integrate și replicabile în orașe sustenabile 

Estimările pentru anii 2020-2022 se modifică astfel: 

- sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului se suplimentează cu 5.673 mii 

lei in 2020, cu 6.140 mii lei in 2021 și 6.504 mii lei in 2022 

- sumele defalcate din cota din impozitul pe venit  se suplimenteaza cu 748 mii lei in 

2020, cu 746 mii lei in 2021 și 742 mii lei in 2022 

Cu aceleași sume se suplimentează capitolul bugetar ”Transporturi”, articolul 

bugetar ”Reparații curente” 

Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Dacă mai sunt și 

alte amendamente. Dacă nu, supun la vot amendamentele domnului Mersoiu.” 
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Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Vreți să supuneți la vot 

amendamentele și după aceea să vorbesc eu?” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Nu.Vorbim.  

Nu v-am văzut și când v-am văzut v-am dat cuvântul.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Vă mulțumesc. Doamnă 

președinte, domnule Primar, să știți că m-am uitat pe acest buget, zic eu cât de cât bine. 

Sunt impresionat că ați reușit să țineți cont și de inițiativa mea pe care am depus-

o, referitoare la str. Verde. 

Am văzut că e prinsă acolo și aș mai avea de făcut o completare, dacă se poate și 

colegii consilieri ar fi de acord, ca un amendament.  

Știți că anul trecut am depus o inițiativă pentru amplasarea de platforme 

subterane pentru colectarea de deșeuri menajere.  

Am primit un răspuns că acea inițiativă a ajuns la CUP Salubritate pentru un 

răspuns și nu am primit răspunsul de la CUP Salubritate.  

Și,anul acesta, pe 27 februarie, am mai depus o revenire la inițiativa mea. 

Eu zic, stimați colegi, eu zic, că este o propunerere destul de bună pentru orașul 

nostru de amplasare a platformelor subterane.  

Și dacă nu am fost la comisii, că aș fi vrut să întreb, să alocăm o sumă minimă din 

rezervă pentru această inițiativă a mea.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Domnule consilier, noi facem 

lucrurile în mod profesionist și nu le facem la voia întâmplării pe sume minime.  

Vă aduc la cunoștință că la începutul acestei luni, noi am semnat un contract cu o 

firmă specializată care să facă un studiu de soluții și să ne propună cele mai bune soluții 

cu privire la modul de colectare a deșeurilor din Municipiul Focșani pentru a atinge 

obiectivul impus de Uniunea Europeană, de colectare selectivă de 45%.  

În acest moment acest proiect, acest contract, este în derulare, societatea 

respectivă derulează toate procedurile legale pentru a veni cu cea mai bună soluție. 

E posibil să vină cu această soluție de platforme îngropate, e posibil să vină și cu 

alte propuneri noi care sunt acum pe piață.  

În funcție de ceea ce ne propun dumnealor, inclusiv de locul unde vor fi 

amplasate aceste puncte de colectare, și în funcție de valoarea pe care dumnealor o vor 

estima că va avea această investiție, vom aloca sume în buget, dar în baza acestui studiu.  

Deci studiul a fost demarat, urmează să avem răspunsul din partea dumnealor,  pe 

care oricum îl vom aduce în fața dumneavoastră, îl supunem dezbaterii, îl supunem 

aprobării și apoi, în funcție de resursele bugetare pe care le vom avea, vom aloca sumele 

necesare. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mulțumesc. Sunt mulțumit  

să știți, că țineți cont și de părerea asta. Zic eu că este o inițiativă foarte bună.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:   „Este obligația noastră legală.  

Primăria Municipiului Focșani și toate primăriile din țară au obligația să 

gestioneze și să facă în așa fel încât sistemele de colectare a deșeurilor să fie orientate 

către colectarea selectivă.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Acum să vedem ce propuneri 

aduce firma respectivă. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință doamna Elena Luminița Balaban: „Supunem la 

vot…” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamnă președinte, de ce vă grăbiți așa! 

Știți ce proiect este acesta?  

Acesta este proiectul de buget pe 2019.  

Este cel mai important proiect pe care îl votează Consiliul local Focșani.  

Eu vreau să vă spun sincer sunt oarecum nemulțumit pentru faptul că acest 

proiect de buget trebuia dezbătut într-o ședință extraordinară.  

Mi se părea corect, dar nu așa rapid, haideți repede, ce aveți..  

Ăsta este proiectul de buget. Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Dumneavoastră vreți 

să vorbiți? După ce termin eu vorbiți și dumneavoastră.  

Vreau să vă spun așa, că acest proiect, dumneavoastră nu erați anul trecut. Acest 

proiect este un copy-paste în mare măsură a proiectului de anul trecut.   

Acum mie nu-mi pare rău că este un copy-paste, că dacă nu s-a reușit să se facă 

mai nimic anul trecut, haideți să-l facem anul ăsta. Vă dau scris, domnule Primar că ăsta 

va fi proiectul care va fi și pentru la anul, vă dau scris acum... eventual mai băgați o 

navă spațială, ca să mai păcăliți niște naivi și să spuneți, uite, domnule, am venit cu nava 

spațială. Deci, ăsta este proiectul copy-paste pentru 2019. M-ați înțeles? De la 2018... 

îmi pare rău că am ajuns la chestia asta...”. 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da, domnule consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Aș vrea să-l întreb pe domnul Primar că tot 

discutăm...”. 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Doamnă, ăsta e proiectul de buget. Știți ce 

înseamnă proiectul de buget? E bugetul Municipiului Focșani...”. 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da, au trecut 2 minute. Da, 

dar ați văzut că și anul trecut a fost la fel...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar nu știu de ce vă impacientați, stimați 

colegi? Ce ați pățit? De ce vă enervați? Eu nu înțeleg... v-am înjurat? Ce am făcut? Păi 

și atunci..?”. 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Doamne ferește...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu vă vorbesc civilizat și frumos.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “La comisie ați ascultat și n-ați spus 

nimic...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, mulțumesc domnule... domnule Primar, 

eu aș vrea ca să enumărați pe cât posibil...enumerați, da... vreți să vă scoateți alea din 

urechi? Scoateți-le... vă rog să enumerați ce ați făcut din bugetul anului trecut. Ca să mă 

contraziceți că nu este un copy-paste. Spuneți măcar ce străzi ați făcut anul trecut. Puteți 

să spuneți, de exemplu când terminați obeliscul că tot de anul trecut este... nu l-ați 

terminat. Puteți să spuneți ce vreți dumneavoastră, numai să fie corect. Vă rog frumos să 

spuneți, că este proiectul de buget și trebuie să-l discutăm. Măcar... nu o oră, măcar 10 

minute, măcar 5 minute. Ba da, am fost... am văzut că erați cam serios acolo... de obicei 

erați supărat. V-ați certat? Ce ați pățit? Da... da, domnule Primar, vă ascult dacă doriți să 

răspundeți...”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Este ora 17.47. Stăm până la ora 19 

aici și vă spun.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Stăm dacă vreți și până la ora 24, eu n-am 

nicio problemă...”. 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ați fost undeva acolo în sală și ați 

privit atât de galeș prezentarea mea de acum 2 zile.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Am văzut ce ați prezentat... ați prezentat 

proiectul de anul trecut cu desene, cu povești... spuneți ce ați făcut, poftim.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Cetățenii știu. Nu are sens să mai... o 

să primiți răspunsul...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi dacă știu, reamintiți-le, ca să vedem 

dacă sunt de acord, că știu... trebuie să spuneți simplu. Domnule, anul trecut am făcut 

strada...”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”La proiectul...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Strada nu știu care, centura orașului 

Focșani, pe care a trecut-o în portofoliul Primăriei...”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Le știți unde sunt?”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Spuneți ce ați făcut...”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”La proiectul anterior, dacă mă uit 

bine, ați votat, sau n-ați votat dumneavoastră, aprobarea controlului de execuție a 

bugetului local pe anul 2018. Aici spune tot ce s-a făcut. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu vreți să ne suneți și nouă, nu? Le aveți 

numai dumneavoastră acolo... n-ați reușit să faceți ce v-ați propus anul recut, datorită 

liberalilor, nu? Toată lumea știe.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da, eu supun la vot 

proiectul... cu amendamentul domnului Mersoiu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Doamnă, e bugetul... am înțeles, dacă nu 

vrea să spună domnul Primar, cel mai important proiect al anului... să spună ce vrea să 

facă și ce a făcut.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Dacă ar fi fost nemulțumiri 

pe bugetul anului trecut, cu siguranță...”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Lumea e mulțumită, nu? Da domnule, trăiți 

într-o realitate paralelă. Ascultați ce vă spun eu. Mai ieșiți pe stradă și vorbiți cu 

oamenii...”. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț 

Mersoiu și se aprobă cu 12 voturi pentru din partea următorilor consilieri Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Ionuț Mersoiu, 

Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu, Balaban Luminița și 7 abțineri din partea următorilor consilieri Buzoi 

Dan, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Dobre Claudiu Alin și Filimon Ionuț. 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Gheoca.... 

Nu? Atunci.... 

Se supune la vot proiectul nr. 31 în integralitatea lui și se aprobă cu 12 voturi 

pentru din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică 

Valerica, Ailincuței Lauriana, Ionuț Mersoiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Balaban Luminița și 7 

abțineri din partea domnilor consilieri Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu Dumitru, Dobre Claudiu Alin și Filimon 

Ionuț, devenind hotărârea nr. 204. 
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Dacă e și excedent, e foarte bine... 

Președintele de ședintă, doamna Balaban Luminița prezintă punctul 32 al 

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

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... vă rog, domnule viceprimar. 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Și chiar sunt foarte multe discuții... am 

câteva amendamente la acest proiect și anume...  

Se diminueaza creditele bugetare după cum urmează: 

La Cap. 81.02. Combustibili și energie Primăria Municipiului Focșani se diminuează la 

obv. de investiții Racordare la SC ENET SA  a blocurilor ANL din zona Sud și 

Brăilei suma alocată de 200,00 mii lei cu suma de 138,5 mii lei; 

La Cap. 84.02. Transporturi Primăria Municipiului Focșani se diminuează la obv. de 

investiții Refacere infrastructură str.Ion Basgan suma alocată de 1.000,0 mii lei cu 

suma de 609,4 mii lei; 

La Cap. 84.02. Transporturi Primăria Municipiului Focșani se diminuează la obv. de 

investiții Refacere infrastructură str. Cpt. Stoenescu suma alocată de 1.000,0 mii lei 

cu suma de 600,0 mii lei; 

Se diminuează după cum urmează: 

La Cap. 65.02 Documentație tehnico-economică pentru Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru Gradinița nr. 4 Focșani  documentații DALI se 

propune diminuarea sumei de 120,00 mii lei credit angajament și credit bugetar; 

Se suplimentează după cum urmează: 

Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi 

Creșterea eficienței energetice pentru clădirea tip internat și cladire Cantină a Colegiului 

Tehnic Gheorghe Asachi inclusiv lucrări conexe pentru  actualizare DALI ca urmare a 

modificărilor legislative intervenite privind manopera în construcții se suplimentează cu 

suma de 30,00 mii lei credit bugetar și credit angajament; 

Școlii Gimnaziale Anghel Saligny 

Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Anghel Saligny pentru  actualizare 

DALI ca urmare a modificărilor legislative intervenite privind manopera în construcții 

se suplimentează cu suma de 3,00 mii lei credit bugetar și credit angajament; 

Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu 

Creșterea performanței energetice la corpul de cladire a Colegiului Economică Mihail 

Kogalniceanu și execuția lucrărilor conexe pentru actualizare DALI ca urmare a 

modificarilor legislative intervenite privind manopera în construcții se suplimentează cu 

suma de 3,00 mii lei credit bugetar și credit angajament; 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani  

1. Pentru actualizare documentație Sistematizare verticală, împrejmuire și iluminat 

public Cimitir Nordic se alocă suma de 110,0 mii lei , credit bugetar și credit 

angajament; 

2. Pentru intocmire Documentație de branșament pentru sistemul de irigații spații 

verzi loc de joacă strada Peneș Curcanul și loc de joacă Cartier Gara strada 

Longinescu, se alocă suma de 3,00 mii lei credit bugetar și credit angajament; 
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Ansamblul Folcloric Țara Vrancei  

1. Pentru Instalație de lumini sala de spectacole se alocă suma de 180,00 mii lei  credit 

bugetar și credit angajament; 

2. Pentru Instalație de sunet sala de spectacole se aloca suma de  96,00 mii lei credit 

bugetar și credit angajament; 

Primăria Municipiului Focșani  

1. Pentru PUZ și reglementări funcțiuni și accese pentru străpungere str. Militari-

str. Anghel Saligny se suplimentează cu suma de 10,00 mii lei , credit bugetar și credit 

angajament; 

2. Pentru PUZ și reglementări funcțiuni și accese pentru străpungere strCuza-

Vodă-centura ocolitoare se suplimentează cu suma de 10,00 mii lei credit bugetar și 

credit angajament; 

3. Pentru PUZ reglementăre drum acces preluat de la M.Ap.N. se propune alocarea 

sumei de 75,00 mii lei credit bugetar și credit angajament; 

4. Pentru Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne se 

suplimentează cu suma de 10,00 mii lei credit bugetar și credit angajament; 

5. Pentru realizarea obiectivului de investiții: “Reabilitare locuri de joacă existente în 

patrimoniul U.A.T. FOCSANI„ se alocă credit de angajament suma de 2.500,00 mii 

lei și credit bugetar suma de 500 mii lei; 

6. Pentru Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru cladire 

Internat Liceul cu program sportiv documentații DALI se propune alocarea sumei de  

120,00 mii lei credit angajament și credit bugetar; 

7. Pentru Reabilitare și modernizare Piațeta Teatru și Piațeta Milcov se propune 

alocarea sumei de 100,00 mii lei credit bugetar și credit angajament; 

8. Pentru Reparații capitale și dotări Sala de ședinte Primăria Municipiului Focșani 

se suplimentează cu suma de 61,60 mii lei, credit bugetar și credit angajament; 

9. Pentru Reparații corp cladire servicii situate în Municipiul Focșani str. Cuza 

Voda nr. 56 se suplimentează cu suma de 36,00 mii lei, credit bugetar și credit 

angajament; 

10. Pentru Alimentare cu energie electrică a 10 locuințe modulare strada Tisa 

Focșani se suplimentează cu suma de 0,10 mii lei, credit bugetar și credit angajament; 

11. Pentru Documentație pentru Racordare la rețeaua electrică a spațiului Corp C6 

Gradina Publică se suplimentează cu suma de 0,2 mii lei, credit bugetar și credit 

angajament; 

12. Pentru Studiu de fezabilitate extindere rețea gaze Mândrești se propune alocarea 

sumei de 120,0 mii lei, credit bugetar și credit angajament. 

Atât. Vă mulțumesc.  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț 

Mersoiu și se aprobă cu 12 voturi pentru din partea următorilor consilieri Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Ionuț Mersoiu, 

Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu, Balaban Luminița și 7 abțineri din partea următorilor consilieri Buzoi 

Dan, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Dobre Claudiu Alin și Filimon Ionuț. 

Vă rog, domnule consilier Buzoi. 
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Domnul consilier Dan Buzoi: ”Mulțumesc. Voiam să pun și eu câteva întrebări. 

Cred că e posibil să fie greșeală de dactilografiere, nu neapărat să... știu eu... spune 

reabilitare și extindere Parc Bălcescu, Teatru, și extindere și reabilitare, adică ce? Sau 

așa e titulatura? Păi, extindere înseamnă că se adaugă ceva la ele, eu asta înțeleg, de asta 

întreb.” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Așa e axa proiectului.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Deci așa e denumirea pe axa respectivă sau pe ce 

faceți dumneavoastră pe fonduri europene?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”E din excedentul bugetar.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”E vorba de excedentul bugetar, da, 200.000 la 

Bălcescu și 100.000 la Teatru. Asta voiam să...” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Va fi nevoie să păstrăm 

același titlu, iar documnetația de reactualizare este în curs de realizare. Pentru că am 

convenit cu Mediul și am căzut de comun acord asupra intervențiilor care se fac în cele 

două parcuri. Urmează să ni se predea proiectul tehnic și când vom aproba proiectul 

tehnic vom veni și cu clarificări în raport. Așa a fost de când s-au plătit primii bani.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Și trebuie menținută în continuare... da, am 

înțeles.” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”O să modificăm, dar după ce 

avem proiectul tehnic.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da, mulțumesc. Altă întrebare... se face un PUZ 

și studiu de fezabilitate pentru amenajare spații verzi și zonă de agrement 140 de ha. În 

valoare de 714.000 lei. E vorba de un spațiu nou, de recreere și agrement?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am mai spus-o și o repet...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Este... păi nu.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Este vorba despre atragerea în 

intravilan a 140 ha. de pășune pentru a putea atinge obiectivul impus de Uniunea 

Europeană, acela de a avea 26 mp de spațiu verde pe cap de locuitor. În acest moment, 

știți foarte bine că avem aproximativ 11 mp verde pe cap de locuitor. Singura soluție 

identificată este de a atrage în intravilan această suprafață, a o transforma în spații verzi, 

zonă de recreeere, agrement și așa mai departe...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da, întrebarea era dacă această, acest PUZ costă 

114 mii lei...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Păi faceți un calcul că astea sunt 

tarifele, raportat la această suprafață, 140 ha.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Am înțeles. Cele 3 suprafețe, cea mare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Cele 3 componente ale... da...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Altă întrebare este despre relocarea 

Monumentului Eroilor Regimentul 11 care este, suma este mică 1,5 mii lei.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Este un rest de plată. Astăzi n-ați 

participat la inaugurare, ne pare rău, noi am făcut inaugurarea acestui monument pentru 

că s-au sărbătorit niște ani, se sărbătorește Ziua Porților Terestre, s-a sărbătorit Ziua 

Veteranului de Război, n-ați fost prezenți, ne pare rău, vă mulțumim.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Cu plăcere. Și oricum voiam să vă laud pentru că 

alocați 20.000 lei pentru reabilitarea, pentru proiectul de reabilitare a monumentului 

Gheorghe Pastia, este nemaipomenit.” 
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Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Da...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Domnule, ce e de spus bine, spus bine.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Mulțumim, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Mai este vorba despre documentația privind 

construirea, construcția unei clădiri cu parcare subterană... cred că este vorba de o 

parcare subterană și supraterană, nu neapărat...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Și... subterană și supraterană în 

funcție de....” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Poate este vorba de expresie... așa spune, 

documentație construire clădire cu parcare subterană. În zona....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Deja caietul de sarcini pentru acest 

studiu a fost ridicat din SICAP, se spune acolo subterană și/ sau supraterană în funcție 

de ... în caietul tenic așa este.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”În caietul tehnic, dar în proiect, în excedent nu 

scrie așa ceva. De asta v-am întrebat... cred că este o greșeală.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”E o greșeală. Posibil o scăpare, nu 

știu.... vedem...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da... mi-ați răspuns la întrebare, la cele 2 lucruri 

pe care voiam să le spun prin întrebarea domnului Gheoca, deci sunt 2 studii, un studiu 

de oportunitate privind creșterea colectării selective a gunoiului, care-i 2,4 mii lei și mai 

este în continuare documentație sau documentul privind strategia integrală, privind 

măsuri necesare în vederea implementărilor unui sistem integrat de colectare selectivă, 

care sunt 155.000 de lei.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Deja v-am spus, e făcut, e semnat, 

contractul e în plină derulare.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Și numai documentația pentru astea? Că de asta 

era întrebarea mea, numai documentație este de 155 mii lei? Adica un miliard și 

jumătate?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da. S-au făcut economii pentru că în 

urma procedurii de achiziție s-a aplicat un preț mai... s-au retras...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Și au rămas cei 155.000 lei. O documentație cam 

scumpă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Având în vedere că e o soluție la 

nivel de oraș prin care ne va spune exact, inclusiv locul în care vor fi amplasate aceste 

pubele, să zicem... dacă sunt îngropate, va trebui să găsim în primul rând zonele unde să 

nu afectăm nici circulația, să nu afectăm nici rețelele subterane, e foarte dificil din 

punctul meu de vedere să iei să studiezi, să iei la pas fiecare zonă a orașului, fiecare 

cartier și să propui soluții. Astea au fost prețurile pe piață.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Și încă o întrebare care voiam să vă... adică mai 

am 2 lucruri, puncte. 1. De ce... scrie refacere infrastructură Ion Bazgan, Poligonului, e 

corect, nimic de comentat, dar următorul punct este reabilitare și modernizare drumuri 

locale și sunt o serie de străzi printre care și strada 1 Mai, strada 1 Mai care este la 

același nivel cu Ion Bazgan și Poligonului, adică este uliță.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sunt 2 loturi, sunt 2 categorii de 

lucrări, unele sunt de reabilitare, altele sunt de modernizare.” 
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Domnul consilier Dan Buzoi: ”Păi spune refacere infrastructură... și am înțeles 

la Ion Bazgan și Poligonului...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Așa a fost proiectul...” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”La reabilitare și modernizare 

sunt două loturi, reabilitare înseamnă incusiv infrastructură, tot așa s-a pornit în anii 

anteriori pe un program demarat de Ministerul Dezvoltării, nu s-au obținut bani și noi 

am realizat documentația, de asta îi spune reabilitare și modernizare, iar în modernizare 

intră strada 1 Mai cu refacerea întregului drum.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”V-am întrebat lucrul ăcesta pentru că cele 2 străzi 

pe care le-am spus mai devreme care sunt de refăcut...” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Au lucrări comune, de 

refacere infrastructuă totală...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Sunt separate și spune refacere infrastructură, 

dincoace spune reabilitare și moderrnizare și strada ... este integrată în mai multe străzi, 

adică e un lot de 20 și nu știu cât....” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”De 28 de străzi...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da și toate sunt la nivelul ei. De asta am întrebat. 

De ce este acolo și nu e separat cu celălalte două care sunt sunt la nivelul ei.” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Pentru că cele 28 de străzi au 

intrat într-un program mai vechi la care noi abia am ridicat studiul de fezabilitate... a 

fost transmis, Ministerul Dezzvoltării a plătit partea de proiectare, a făcut licitația pentru 

lucrări, a câștigat Vega, s-a dorit un credit cu o bancă, nu s-a reușit și atunci nouă ni s-a 

returnat documentația. Și așa s-a numit, așa a fost programul, reabilitare și modernizare 

cele 2 străzi.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da, deci să înțeleg că e vorba de semantică, adică 

de denumire și probabil până la urmă va fi adusă la nivelul celor 2...” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Da, în timp va fi...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Bun. Și mai este vorba despre elaborarea 

planului de acțiuni pentru energie durabilă care este de 150 mii lei.” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Da, ăsta e pentru tot așa, ne 

trebuie pentru accesarea programului de termoficare, căldură și confort. Sunt 

documnetații de strategie care se solicită atât pe fonduri europene, cât și pentru 

accesarea celorlalte fonduri...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Privind ce?” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Pentru termoficare, pentru 

transport...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Aaa, am înțeles intră cu transport, iluminat...” 

Șef Serviciul Investiții, doamna Cristina Costin: ”Da, sunt mai multe axe.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Am înțeles. Și m-aș fi așteptat ca în cadrul 

bugetului și a excedetului bugetar să fie și altceva. M-aș fi... adică mă refer în primul 

rând la ceva investiții productive. Pentru a avea investiții productive în orașul ăsta, eu 

consider că ar trebui să fie făcute investiții privind și viitorul parc industrial pe care l-am 

cedat, adică terenul l-am cedat către Consiliul Județean. Am înțeles că nu este către 

Consiliul Județean, dar până acolo noi nu putem să tragem, adică să facem ceva să 

atragem investitori, pentru că investitori în orașul Focșani sunt 0 în momentul de față, 

adică vorbesc de cei noi... și era vorba dacă nu avem proiecte să ducem lângă dânșii gaz, 
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curent, apă, canalizare, ceva de genul acesta pentru că dacă nu facem nimic, investitorii 

nu vor veni... nu înseamnă investiții să deschizi un supermarket, sunt într-adevăr locuri 

de muncă, dar nu cred că sunt atât de benefice că trebuie ceva productiv pentru orașul 

nostru, ca să nu se mai depopuleze.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”La amendamentul propus de domnul 

viceprimar Mersoiu, spunem așa, pentru studiul de fezabilitate extindere rețea gaze 

Mândrești se propune alocarea sumei de 120 mii lei.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Este vorba pentru Mândrești....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Păi și... platforma parcului industrial 

este în imediata vecinătate a cartierului Mândrești. Face parte din pășune.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Aaaa și dumneavoastră ați gândit-o că ducând 

acea conductă acolo, este foarte aproape de...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Păi nu, merge inclusiv până la cea 

mai extremă limită a localității, a cartierului Mândrești.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Dacă nu creăm facilități pentru investitori, nu 

vine nimeni pe acea platformă industrială.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Eu în schimb vă pot da exemplul 

Galațiului. Galațiul are prin fonduri europene realizată o platformă pentru un parc 

tehnologic, în valoare de 8 milioane de euro și în acest moment nu are niciun investitor. 

Până când nu vom avea în zonă infrastructura care să atragă investitori, și aici mă refer 

la autostrăzi, aeroport, nu va veni niciun investitor, toți se canalizează cât mai aproape 

de granița de vest a țării.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Domnule Primar, e posibil să aveți dreptate, eu 

vă dau exemplul, eu vă dau alte exemple din zonă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Studiile făcute de cei care au fost aici, au 

fost și aici investitori care au vrut să vină. În primul rând e vorba de forța de muncă, nici 

constructorii noștri și nici mulți agenți noștri economici nu au resurse pentru forța de 

muncă, deci iată că ăsta este un lucru bun pe de o parte că dă semnale că economia e în 

creștere, dacă ai locuri de muncă disponibile, dar în același timp, nu avem forță de 

muncă, nu avem... știm foarte bine, au fost foarte mulți care au luat cândva, în 10 ani de 

guvernare PDL, au luat drumul străinătății. Asta este... ce să facem”. 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Voiam să vă dau exemplu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Au fost 10 ani la guvernare. Ce? Ați 

uitat?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, ia mai vorbiți cu domnul 

Oprișan, întrebați când face aeroportul ăla ca să avem și noi deschidere, autostrada... de 

vreo 25 de ani tot spuneți că faceți spital, că faceți aia... domnule, nu ați făcut nimic. 

Haideți...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Metrou...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ne-ați adus la sapă de lemn. De aia vă spun 

că bugetul ăsta este...” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Supun la vot proiectul...”. 
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Domnul consilier Dan Buzoi: ”Dacă îmi dați voie să termin discuția cu domnul 

Primar... deci, exemplul la ceea ce a spus dânsul, dumneavoastră, domnule Primar este 

vorba despre orașul Buzău sau orașul Brăila. Nici ele nu au autostradă, nici... nici ălea 

nu au aeroport.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Una este să fii la 120 de km de 

aeroport, alta e să fii la 200 de km...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Să știți că același drum este de la Focșani la 

Buzău și de la Buzău... e vorba de timp. Autostrada este aceeași, adică E 85 e același.  

 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminița Balaban: „Deci, dacă ați terminat 

...”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ ... deci, este vorba de atragere ...”. 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminița Balaban: „Mulțumim”.  

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Ionuț Mersoiu, fiind adoptat cu 12 

voturi „pentru” și 7 voturi ”abținere„ din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Ionuţ 

Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi și Neculai Tănase. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Mersoiu şi se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” și 7 voturi ”abținere„ din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Mihaela Ciocoeaş și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Ionuţ Filimon, 

Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi și Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 205.  

 

D-na consilier Lauriana Ailincuței, pentru câteva minute părăsește sala de 

ședinte.  

 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 16,00 mii lei Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” 

Focșani pentru sărbătorirea a 150 ani de la înființarea primei școli de profil 

pedagogic din județul Vrancea; 
          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Stimați colegi, în adresa pe care am 

primit-o de la Colegiul Național Spiru Haret, s-a stecurat o eroare, o greșeală și anume, 

pe a doua pagină, cum aveți și dvs. la mapă, la alte cheltuieli de protocol, nu au trecut 

suma. 

 Ei au cerut douăzeci de mii de lei, dar adunând în detaliu tot ce s-a scris aici, am 

ajuns la suma de șaisprezece mii lei. Și aș dori să reparăm această eroare. Ei au venit cu 

altă adresă, să le suplimentăm cu trei mii de lei. Adică, va fi în total nouăsprezece mii 

lei, bani necesari pentru sărbătorirea a 150 de ani. 

Dacă sunteți de acord, nu am nimic împotrivă ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... ați spus că adresa dumnealor specifică 

douăzeci de mii de lei, nu!”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ Au venit cu adresă astăzi, trei mii ...”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... da, dați-le să fie suma rotundă, 

douăzeci de mii ... acum, și cu o mie de lei și fără o mie de lei, este vorba despre 

Colegiul Național Pedagogic”.  

D-na Carmen Grosu – Director Economic: „ Are fundamentare pentru trei mii...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ... da, au fundamentare, au trei mii ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... lăsați că dăm pentru reparații la sala de 

ședințe ...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ... vorbim de legalitate iar ... și nu 

putem scoate din burtă ...”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... să fie amendament, da!”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Da. Și pentru amendament ai nevoie de 

un raport, de o fundamentare, de un document, da!  

Poate când veți veni la conducerea Primăriei, în 2040 ...”. 

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Marius-Eusebiu Iorga, fiind 

adoptat cu 18 voturi „pentru”.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga și se adoptă cu 18 

voturi „pentru” , devenind hotărârea nr. 206 .  

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Președintă, dați-mi voie să fac 

o precizare la acest amendament.  

În cazul în care Liceul Pedagogic ... Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret va 

avea nevoie de bani suplimentari, eu mă angajez că, banii pe care trebuie să mii dea  

d-nul deputat  Ion Ștefan îi voi dona acestui liceu. Vă mulțumesc”.  

 

 Revine în sala de ședințe d-na consilier Lauriana Ailincuței.  

 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 2,68 mii lei pentru finanțarea cursurilor de pregătire ale 

Centrului de Excelență Focșani organizat în cadrul  Școlii Gimnaziale „Duiliu 

Zamfirescu” Focșani; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 207.  

 

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 9,46  mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2019, pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de Gimnastică 

„Memorial Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 7-8 iunie 2019; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 208.  
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Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe 

anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 209.  

 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR 

FOCȘANI S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2 ani; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” și 7 voturi ”abținere„ din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Mihaela Ciocoeaş și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Ionuţ Filimon, 

Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi și Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 210.  

  

Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2019 și 

estimat pe următorii 2 ani; 

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

Aș vrea să vorbesc pe marginea acestui proiect, din cauza faptului că ... dacă ne 

aducem aminte, în anul 2013 când au fost inaugurate cu surle și trâmbițe de către 

administrația PSD noua centrală ENET cu cele două motoare Rolls-Royce se 

propăvăduia atunci că cetățenii municipiului Focșani vor plăti căldura mult mai puțin, la 

furnizorul ENET și iacătă, în anul 2019 cum ENET-ul este ... și-a estimat o pierdere de 

aproximativ patru milioane de Euro în anul 2019, mai mult cu două virgulă șase 

milioane de Euro, decât în anul precedent. Mai mult decât atât, vreau să vă arăt aici, nu 

știu dacă știți, dacă aveți centrală de apartament, dacă nu aveți ... sunt persoane în orașul 

Focșani cărora le vine factura pe o lună, da, căldura o mie douăsute nouă lei, sau 

nouăsute treisprezece lei. Așa că, nu știu cum aș putea să ... grupul consilierilor PNL 

cum ar putea să voteze acest proiect, în condițiile în care firma se află în insolvență, este 

pe pierdere, și pur și simplu ia pielea de pe focșăneni prin facturile pe care le emite. 

Mulțumesc”. 

 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „Mulțumesc și eu. Supun 

la vot proiectul nr. 38 ... mai sunt discuții? 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „Domnule director Merchea,dați-ne domnule și 

nouă un răspuns că v-a întrebat colega mea cum de sunt facturile astea așa de mari? 

Sunteți în sală! 

Puteți să ne răspundeți și nouă cum de au ajuns facturile astea așa de mari ? 

D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani: „Doamna 

Președintă, pot să răspund? Că nu facem dialog aici ...”. 

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

director”.  
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D-nul consilier Ionuţ Filimon:  „Domnule director, pentru că și noi reprezentăm 

cetățenii, și dat fiind faptul că vi s-a adus la cunoștință câtva sume exorbitante pe o lună 

de zile, dați-ne și nouă o explicație de ce sunt facturile acestea așa de mari! Demisia nu 

vreți să vă dați, ș.a.m.d., tot vă țineți de scaunul acela”. 

D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani: „Domnule, în primul 

rând dvs. nu reprezentați cetățenii. Dvs. reprezentați aici PNL, care v-a mandatat, v-a 

pus pe o listă că altfel nu ajungeați aici în vecii vecilor, amin.  

Dacă ați fi candidat în nume propriu, atunci da, erați mandatat de cetățeni ...”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „ ... dvs, dacă nu vă punea partidul acolo, erați un 

nimeni domnule”. 

D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani: „Da domnule, așa 

este. 

Deci, pentru că am lămurit prima problemă, asta cu reprezentarea ... doi. Sunt 

persoane care au rămas singuri în scară, care sunt singurii abonați de pe scară. Legea 

spune că cheltuielile comune legate de încălzirea scării, subsolului ș.a.m.d., trebuie să 

plătească toți locatarii de pe scară. Din păcate, ca urmare a unor hotărâri luate de 

asociațiile de proprietari, pe care noi nu le putem nici contesta, și nici amenda și nici 

face altceva, tot ce înseamnă cheltuieli comune, le pun în cârca ăluia ... sau, dacă mai 

sunt doi sau trei, sau câți au mai rămas pe scara respectivă. De aceea se ajunge la facturi 

așa de mari. Acolo unde sunt scări, în care sunt foarte puțini oameni care sau debranșat, 

sau deloc, acolo lucrurile sunt normale și facturile sunt normale.  

Trei. Dvs. spuneți că din cauza ENET-ului s-a ajuns ... sau mă rog, a gestiunii 

proaste. Dar gândiți-vă că prețul la gaze nu-l dictează ENET-ul, în nici un caz.  

Influiența în costuri, în bugetul 2019, este de paisprezece milioane de lei ... din 

optsprezece, paisprezece  milioane influiență negativă, o are creșterea de preț la gaze.  

Nu noi suntem vinovați de creșterea prețului la gaze. Nu noi suntem vinovați de 

faptul că fondul de salarii a sărit ca urmare a unor măriri legale, reglementate de lege, a 

salariului minim. Și asta în condițiile în care prețul de vânzare al produsului pe care noi 

îl livrăm, gigacaloria a rămas, ălă de a fost reglementat de ANRE până la modificarea 

prețului de către ANRE pentru că nu putem să-l fixăm noi, aceștia sunt parametrii 

bugetului. 

În momentul în care se va ajusta prețul gigacaloriei atunci o să se facă rectificare 

de buget și se face corectura. 

Dar deocamdată, pe ceea ce înseamnă prețuri reglementate, așa iese socoteala”. 

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

director”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc d-na Președintă.  

Domnule director, ceea ce spuneți dvs. să știți că nu ține de cald cetățenilor 

municipiului Focșani. Mai mult decât atât, în condițiile în care în această societate s-au 

... ultima dată optsprezece ,,, șaptesprezece milioane de Euro au venit către dvs. 

Nu ar fi fost mai fair-play banii aceia să vă îngrijiți de confortul cetățenilor din 

municipiul Focșani și eventual să se fi debranșat ... și cu Primarul aici de față să-și 

monteze centrale proprii de apartament! Pentru că fiecare cât consumă, atât plătește. Nu 

rămânând singuri pe scară, dvs. ... evident, aveți centrală proprie, da, la casă ...”. 
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D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani: „ … domnișoară ...”.

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... dacă-mi dați voie să vorbesc domnule 

director ...”. 

D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani: „ spuneți prostii ...”.

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... eu nu v-am întrerupt, și puteți să 

vorbiți după aceia. 

Nu vă interesează că este o singură persoană pe scara de bloc, și spuneți aici că 

toate pierderile ... dar ce vină are omul acela ... să ajungă la executor judecătoresc, să-l 

dea afară că nu poate să-și plătească factura la ENET pe timpul iernii! Este inadmisibil”. 

D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani: „Aveți posibilitatea, 

în calitatea dvs. de  consilier local să inițiați ... știu eu, un proiect de hotărâre, prin care, 

din partea Consiliului Local să ajutați persoanele care sunt în dificultate ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „nu poți intra pe o 

proprietate privată !”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Îmi cer scuze. Dvs. să înțeleg că ne luați 

așa, un pic în batjocură acum, știind că noi nu avem majoritate?”. 

D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani: „Nu domnișoară, 

sunt și eu cetățean al municipiului Focșani și ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ păi, nu vă îngrijiți de ceilalți cetățeni  

...”. 

D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani: „ ... pe care îi 

reprezentați acolo, și ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... domnule director, în primul rând, pe 

noi aici ne-au trimis cetățenii municipiului Focșani. Eu nu vorbesc în numele meu, 

vorbesc în numele cetățenilor care mi-au pus la dispoziție aceste facturi. Nu știu dacă 

înțelegeți!”. 

D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani: „ Domnișoară, PNL 

...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ pe dvs. nu vă interesează, pentru că v-a 

trimis PSD. Despre ce vorbim!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Mulțumesc doamna Președintă. 

Domnule Merchea, în condițiile în care, absolut toți abonații de la ENET sunt 

absolut nemulțumiți ... aduceți-mi și mie un abonat care este mulțumit!”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „eu”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „În afară de aceia care, mătură prin curtea 

PSD-ului ...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „dăm cu aspiratorul mai nou, am trecut 

de la mătură”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „În afară de asta, acest ENET este în 

insolvență, este o gaură neagră a bugetului municipiului Focșani, pierderi colosale.  

Eu vă rog în numele PNL să vă dați demisia. Acolo nu stați decât pe voturile 

PSD-ului și ALDE. Deci, nu sunteți sprijinit de PNL, ca să știți foarte clar și am dat un 

răspuns domnului Primar care vă susține din tot sufletul. Este treaba lui. Să le spună la 

cetățeni de ce nu sunt mulțumiți oamenii de la ENET! V-am spus, în afară de cei care 

mătură prin curtea PSD-ului! Aceia sunt măturători ...”.   
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          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „domnule consilier, iertați-mă că 

intervin,  eu sunt mulțumitul care plătesc douăsute cincizeci de lei, atât a fost factura 

maximă”.            

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ Spune-le la oameni, du-te în scara blocului 

...”.  

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „atât am plătit”.     

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Aveți curaj să intrați într-o scară de bloc”.  

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Vă aduc toate facturile să le vedeți, 

sincer”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule, picați în derizoriu”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu pic”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Sunteți așa, nu știu cum să vă spun ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „dacă ați plăti, cât plătesc oamenii aceștia, 

ați fi mulțumit? Ați plăti în continuare?”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Nu. Domnul director a explicat foarte 

clar, dar este fenomenul ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule, dvs. aveți o problemă, v-a lovit 

statul paralel. Pentru că sunteți paralel așa ...”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ... terminați cu minciunile, vă rog”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „de obicei PSD avea contact cu ... ”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru” și 7 voturi ”abținere„ din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Mihaela Ciocoeaş și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Ionuţ Filimon, 

Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi și Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 211.  

 

 

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu 

frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2019. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 212 .  

 

D-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş și d-nul consilier Claudiu-Alin Dobre, 

pentru câteva minute părăsește sala de ședinte.  

  

 Se revine la: punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea desemnării unui consilier local din cadrul comisiei de urbanism și 

agricultură, membru al grupului cu rol consultativ, constituit în vederea elaborării 

Planurilor Urbanistice Zonale inițiate de Primăria municipiului Focșani; 

 S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și domnilor consilieri în vederea 

votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
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                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Daniel Ungureanu               14                  0                 5 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”  și 5  voturi „abținere” din partea d-nei consilier: Ana-Maria Dimitriu și a  

d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Ionuţ Filimon, Dan Buzoi și Neculai 

Tănase, devenind hotărârea nr. 213 .  

  

 

Se revine la punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru desemnarea 

mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea generală a 

acționarilor la Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

 

S-au distribuit buletinele de vot doamnelor și domnilor consilieri în vederea 

votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Vasile Melinte         14                  0                 5 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”  și 5  voturi „abținere” din partea d-nei consilier: Ana-Maria Dimitriu și a  

d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Ionuţ Filimon, Dan Buzoi și Neculai 

Tănase, devenind hotărârea nr. 214.  

  

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminița Balaban:  constată că au fost 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor 

pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

  

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL 

                Elena-Luminița Balaban                           MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                             Eduard-Marian Corhană 
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