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R O M Â N I A 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE  

din data de 28.03.2019  

 

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

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

Municipiului Focşani. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, deschide 

şedinţa ordinară din data de 28.03.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia 

domnului Primar nr. 273/22.03.2019, constatând că în sală sunt prezenţi un număr 

de 18 consilieri locali din cei 21 de consilieri locali fiind îndeplinită condiția art. 

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

domnul consilier Filimon Ionuț și Bîrsan Costel și doamna consilier Cătălina 

Lupu, fiind parcursă procedura de deschidere a acestei ședințe, dă cuvântul 

domnului președinte de ședință.  

Vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal din 28 februarie, 

material pe care l-am, tipărit în 59 de pagini și care reflectă luările dumneavoastră 

de cuvânt. Dacă sunt discuții pe marginea celor consemnate... 

Nu sunt discuții, se supune la vot procesul verbal din 28 februarie și se 

aprobă în unanimitate de voturi. 

Bine... În 18 martie a avut loc o ședință extraordinară, având ca principal 

obiect distribuirea excedentului bugetar. Vă amintiți... au fost câteva proiecte de 

hotărâre care au trecut așa cum au trecut. Și această ședință a fost concretizată 

într-un proces verbal pe care vi l-am înaintat. Dacă sunt discuții pe marginea 

acestui proces verbal... vă rog, domnule consilier Buzoi. 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Bună ziua. Referitor la procesul verbal, 

deci nu contest nimic la procesul verbal, sunt de acord cu el, dar voiam să dau 

răspuns domnului Primar referitor la discuția pe care am avut-o noi pe spațiile 

verzi. La pagina 14-15, deci nu e problemă de dactilografiere. Este vorba de o 

lămurire. Am studiat legea 24/2007 care reglementează spațiile verzi, Ordonanța 

de Urgență 1466 care cumva cea de aplicare a legii, și Legea 582/2018 care de 

fapt completază Legea 24 și aduce alte lămuriri, adăugiri. Vreau să vă spun că 
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nicăieri nu am găsit stipulat ceea ce ați spus dumneavoastră, că dacă noi nu votăm 

intabularea, nu se poate face acest registru sau nu se poate trece spațiul verde sau 

regăsi alte spații verzi. O să vă spun că la Ordonanța 144 spune la articolul 13, 

alineatul 2 că pentru categoria spații verzi, pentru a fi înregistrate sunt necesare 

următoarele specificații: a. amplasament, b. suprafață, c. categorie folosință, d. 

regim juridic, e. reglementarea urbanistică, f. specie de arbori existenți etc. În 

legea 258 de anul trecut care vine cu adăugiri, dacă vreți nu are sens să intru să 

divaghez. Art 9 spune iarăși ceva despre asta, iarăși la articolul 10 dacă nu mă 

înșel, alin. 10 chiar spune că... reglementează suprafețele, iar la art. 10 spunea 

obligativitatea dumneavoastră, sau a Primăriei, nu a dumneavoastră... să 

identifice și să treacă spații verzi în acest registru care trebuie să fie la dispoziția 

tuturor. Vă mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Îmi permiteți, domnule 

președinte să răspund. În primul rând, bună ziua, doamnelor și domnilor 

consilieri, bună ziua stimați invitați. Eu am făcut o precizare extrem de clară. Nu 

am vorbit despre intabulare că nu se poate face, drept dovadă că am găsit acea 

metodă de a nu mai sta la mila dumneavoastră să ne votați niște proiecte și avem 

intabulările deja gata pe foarte multe străzi și spații verzi. Am spus că nu putem 

face o inventariere în domeniul public, e vorba de o hotărâre de patrimoiu pentru 

care avem nevoie de votul a 2/3 din consilierii locali în funcție. Despre asta am 

făcut discuția la momentul respectiv, ori, din acest motiv noi nu putem face o 

inventariere, dacă dumneavoastră nu votați și vă abțineți. Mulțumesc.” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

”Considerând că am atins problema procesului verbal, dacă nu mai sunt alte 

opinii... vă rog, domnule consilier Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu:”Vă muțumesc, domnule secretar. 

Deoarece am lipsit de la ședința extraordinară, nu voi participa la vot. 

Mulțumesc.” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

”Am luat act, voi consemna în procesul verbal de astăzi pe care îl vom supune 

aprobării la următoarea ședință ordinară. Vă rog, doamna consilier Drumea.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: ”Mulțumesc. Nici eu nu am 

fost la ședința extraordinară.” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

”Am mai spus-o și cu alte ocazii. Nu afectează cu nimic conținutul celor înscrise 

în procesele verbale. Este dreptul dumneavoastră să vă abțineți. E în regulă. Nu e 
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niciun fel de problemă. Votul este individual și este al fiecăruia dintre 

dumneavoastră. 

Nu sunt discuții, se supune la vot procesul verbal din 18 martie și se aprobă 

cu 16 voturi și 2 abțineri din partea domnului Gongu și a doamnei consilier 

Drumea. 

Vă dau cuvântul, domnule președinte de ședință pentru a intra în ordinea 

de zi. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Multumesc domnule 

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

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

domnule Primar”.  

La şedinţă participă: 

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

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

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

agricultură; 

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

agricultură; 

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

privat, publicitate; 

- d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții; 

- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Vulpoiu Adrian – Director CUP Salubritate;  

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

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

Locală;  

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

- d-na Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate;  

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

calității; 

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

Consiliului Local;  

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

proiectelor;  

- d-na Șerbănuț Marilena - Director Ateneul Popular Maior Gh. Pastia; 

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

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

- d-na Ema Botezatu - Compartiment Transport călători; 



4 
 

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

publicitate; 

- d-nul Dan Brașov – Inspector Serviciul Proiecte; 

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

- d-nul Statache Nicușor - Director Parking Focșani 

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

-  d-na Răcoșanu Beatrice - inspector Direcția Relații Interne și 

Internaționale 

- d-nul Dorian Alecsandrescu - Director Poliţia Locală Focşani; 

- d-na Claudia Poroșnicu - inspector Serviciul Proiecte 

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 conferirea titlului de cetățean de onoare al 

Municipiului Focșani Caporalului cls. a III-a Berdei Emanuel Cornel.  

2. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al 

municipiului Focșani, precum și a scoaterii din funcțiune, în vederea 

valorificării și, după caz, casării acestuia;  

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția 

de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării încadrării Ateneului 

Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focșani din așezământ cultural în 

instituție de spectacole; 

5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 454/2018 

privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace 

de transport public - autobuze electrice", aprobarea formei finale a 

indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și 

de aprobare a formei finale a acordului de parteneriat și a protocolului de 

asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale; 

6. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 420/2018 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare clădiri și 

echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 

18"; 

7. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 421/2018 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza SF cu elemente de DALI și descrierea sumară a investiției 
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propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii 

educaționale a Creșei nr. 7"; 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2019, a sumei de 20,00 mii lei, în vederea 

acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu 

ocazia Sărbătorilor de Paște; 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,5 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru transmiterea de 

felicitări cu ocazia Sărbătorilor Pascale din anul 2019; 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,00 mii lei 

Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" Focșani pentru derularea 

proiectului „Elevul de azi, antreprenorul de mâine" - Târgul firmelor de 

exercițiu în luna aprilie 2019; 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 42,00 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Colegiului Național 

„Unirea" Focșani în vederea participării unui grup de elevi la Concursul de 

Informatică American Computer Science League, care va avea loc în luna 

mai 2019; 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,30 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Colegiului Tehnic 

„Edmond Nicolau" pentru participarea echiopei Centrului de Excelență 

pentru Robotică Educațională Vrancea la faza națională „World Robot 

Olympiad" 2019 și la competiția „Robotor";  

13. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4,20 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, pentru premierea 

sportivilor participanți la a VIII-a ediție a Turneului de Taekwondo ce va 

avea loc în data de 18 mai 2019; 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 21,60 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Clubului Sportiv 

Municipal Focșani 2007 pentru desfășurarea Turneului Internațional de 

Baschet „Mircea Petrișor", în luna aprilie 2019; 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 37,12 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Liceului cu Program 

Sportiv pentru participarea echipei de baschet U16 „CSM Focșani 2007-

Liceul cu Program Sportiv Focșani" la un turneu internațional ce va avea 

loc în Tunisia, orgamizat de Federația Tunisiană de Baschet în perioada 

10-15.06.2019; 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 214/2009 privind aprobarea 

împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor 

locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect 
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creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de 

administrare; 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii, din proprietatea publică a municipiului Focșani în 

proprietatea publică a statului;  

18. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare 

a terenului în suprafață de 90,50 mp din terenul în suprafață totală de 10394 

mp situat în Focșani, Cartier Sud, T 203, aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani;  

19. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și 

locurilor de parcare din municipiul Focșani;  

20. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului - monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-

II-m-B-06406 din Focșani, strada Cernei nr. 12, T. 53, P. 3381, P. 3382 

aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert Eugen;  

21. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de teren dintre 

Municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliana 

Daniela;  

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 13,38 mp. situat în Focșani, str. Dornei nr. 7, bl. 

7, sc. 2, județul Vrancea, T. 190, P. 10389 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către domnul Petrea Ionel;  

23. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 12,50 mp. situat în Focșani, bdul. 

Gării nr. 30, bl. A2, sc. 2, adiacent apartamentului nr. 18, aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea societății Vrînceana 

Com SRL;  

24. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 6,85 mp. situat în Focșani, str. 8 

Marttie nr. 12, bl. 12, adiacent apartamentului nr. 2, aparținând domeniului 

privat al municipiului Focșani, în favoarea domnului Pârlog Ion;  

25. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 4 și nr. 

5 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 343/2011 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în 

„Perimetrul istoric Piața Unirii și Grădina Publică" din Focșani;  

26. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, 

pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, în conformitate 

cu Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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27. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, 

actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu 

Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza 

cărora se repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare 

depunerii dosarului de locuință socială; 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora 

li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform 

Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a 

Hotărârii Consiliului local nr. 112/2019 privind aprobarea listei de 

priorități; 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un 

număr de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 

republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 1 înscrisă în CF 51903-

C1-U50 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U29 UAT 

Focșani către domnii Cristian Tonel și Cristian Violeta;  

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

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 11 înscrisă în CF 51903-

C1-U46 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U38 UAT 

Focșani către domnii Milea Vasile și Milea Georgeta;  

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

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 11 înscrisă în CF 51892-

C1-U5 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U21 UAT Focșani 

către domnii Manole Petrișor și Manole Nicoleta;  

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a 

garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 5, bloc 5, ap. 13 înscrisă în 

CF 51906-C1-U33 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51906-C1-U2 

UAT Focșani către domnii Mironică Cornelius Mihai și Mironică Simona 

Ecaterina;  

34. proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 160/2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce 

aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;  

35. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 3120 din 14.01.2019 privind documentația P.U.Z. și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 

39383 mp pentru reglementare zonă cu locuințe și schimbare de destinație 

construcții existente cu funcțiuni agricole în locuințe" - ce se va realiza în 

județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 54940, 
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54348, 54444, 58095, 58656, 62126, 60365, 50360, 57033, 57345, 56221, 

52674, 54676, 62879, 59673, 60744, 57989, 58557, 62353, 61778, 59894, 

54443, 59674, 59893, 54678, 54677, 58288, 52670, 62352, 55806, 62127, 

52950, 52671, 53872, 53854, 63546, 55803, 9742/3/5/3N, 53861, 52675, 

57826, 62427, 52778. Suprafața terenurilor = 39383,0 mp;  

36. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru 

Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând 

cu luna aprilie 2019;  
 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: Dacă sunt discuții pe 

marginea ordinii de zi. Vă rog, domnule Primar. 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc, domnule 

președinte de ședință. Așa cum am discutat și ieri la comisie, sunt 6 proiecte de 

hotărâre pe care aș vrea să le adăugăm la ordinea de zi de astăzi: 

1. proiect de hotărâre privind eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului 

de transport ”TRANSPORT PUBLIC SA”; 

2. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9,20 mii lei din bugetul local 

al Municipiului Focșani pe anul 2019 Colegiului Național Unirea Focșani 

în vederea participării la Campionatul Mondial FIRST TECH 

CHALLENGE, care va avea loc în luna aprilie 2019; 

3. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5,36 mii lei din bugetul local 

al Municipiului Focșani pe anul 2019 Colegiului Economic”Mihail 

Kogălniceanu” Focșani în vederea participării echipelor de volei masculin 

și fotbal feminin la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în calitate de co-organizator al Olimpiadei Naționale 

de Limba Rromani Maternă, care se va desfășura la Liceul Tehnologic 

”G.G.Longinescu” Focșani în perioada 17-20 aprilie 2019; 

5. proiect de hotărâre pentru stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul 

la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării 

contribuției de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Focșani pentru anul 2019; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în 

centrul “Căminul pentru Persoane Vârstnice” din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Focșani, pentru anul 2019.”  

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

Primar. Vă rog, domnule consilier.” 



9 
 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Vă mulțumesc, domnule 

președinte, domnule secretar. Aș avea rugămintea să suplimentăm ordinea de zi 

cu capitolul diverse și declarații politice, că nu au fost menționate. Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Mai sunt alte discuții pe 

marginea ordinii de zi... dacă nu, am o propunere de alocare de 1 minut pentru 

fiecare consilier la fiecare proiect. Dacă sunt și alte propuneri,. Vă rog, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Da, aș propune 2 minute. 

Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Da, am înțeles.”  

Nu mai sunt dicuții, se supune la vot propunerea domnului președinte de 

ședință Ionuț Mersoiu și se aprobă cu 11 voturi pentru și 7 abțineri din partea 

următorilor consilieri Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase 

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

Alina Ramona. 

Doamna consilier Lupu Cătălina a intrat în sală, fiind astfel prezenți un 

număr de 19 consilieri locali.  

Se supune la vot propunerea domnului consilier Gheoca de 2 minute și nu 

se aprobă cu 11 abțineri și 8 voturi pentru din partea următorilor consilieri 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu 

Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona și Gongu 

Emanuel. 

Se supune la vot ordinea de zi cu proiectele adăugate de domnul Primar și 

cu punctul ”diverse” și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 1 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de 

onoare al Municipiului Focșani Caporalului cls. a III-a Berdei Emanuel 

Cornel; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Primar. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Am dorit să oferim titlul de 

cetățean de onoare domnului Caporal cls. a III-a Berdei Emanuel Cornel, un 

focșănean de-al nostru care și-a dovedit patriotismul în teatrele de operațiuni, atât 

din Afganistan, cât și din Irak și voiam doar atât să aduc la cunoștința publicului 

că dumnealui în data 23 august 2009 a fost rănit în urma unui dispozitiv 

improvizat în timp ce executa o misiune de patrulare într-o provicie din 

Afganistan. Cu toate acestea dumnealui și-a continuat activitatea, a fost în 

continuare decorat cu emblema ”Onoarea Armatei Române” și Medalia Națională 

Serviciul Credincios clasa a III-a în anul 2010, titlul onorific militar veteran în 

anul 2014, emblema de merit în slujba păcii în 2016, iar pentru activitatea sa 

deosebită am decis să propun acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Da, domnul este aici. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 1 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 141 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Caporal, dați-mi voie 

să vă înmânez... se înmânează diplomă de onoare prin HCL din 28 martie 2019 

prin care care se conferă titlul de cetățean de onoare al Municipiului Focșani 

Caporalului cls. a III-a Berdei Emanuel Cornel pentru că este o personalitate 

militară care a contribuit la o bună imagine a Municipiului Focșani pe plan 

național și internațional.” 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 2 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al 

municipiului Focșani, precum și a scoaterii din funcțiune, în vederea 

valorificării și, după caz, casării acestuia; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 142 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 3 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 143 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 4 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării încadrării 

Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia" Focșani din așezământ cultural 

în instituție de spectacole; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 4 și nu se aprobă cu 12 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri locali Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița,  Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 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 Drumea Alina Ramona. 

Vă rog, domnule Primar. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc, domnule 

președinte de ședință. Ce să spun... cred că următoarea dată o să invit toți copii 

extraordinari ai Municipiului Focșani care au rezultate deosebite la concursurile 

naționale și internaționale în domeniul artei și a culturii să se pună în genunchi în 

fața acestor minunați consilieri PNL care nu înțeleg care este rostul acestei 

hotărâri pe care am dori să o aprobăm și acestui regulament pe care ni-l dorim de 
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foarte mult timp să-l schimbăm în bine, nu în rău. Nu vrem să demolăm Ateneul, 

nu vrem să desființăm o instituție publică. Ne dorim doar să facem un cadru legal 

pentru a putea promova valorile noastre locale, a tinerilor noștri care prin diverse 

manifestări și prin diverse aptitudini reușesc să ne facă cinste. S-ar părea că 

dumnealor le este rușine cu acești copii și din păcate în continuare va trebui să 

rămânem la nivelul unei case de cultură de la țară, pentru că în acest moment asta 

este Ateneul Popular. Noi nu putem acolo decât să facem... mai lipsește doar... 

doamna Șerbănuț, de azi încolo, dați anunț în ziar, să organizăm și nunți, și 

cumetrii, și botezuri, și înmormântări, că așa se întâmplă la o casă de cultură dintr-

un sat. Vă mulțumesc.” 

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

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, eram 

înscrisă la cuvânt, vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:”Domnul Primar este 

inițiator de proiect și are dreptul să vă explice.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu este nicio problemă. A 

vorbit pe marginea proiectului, după ce s-a votat. ” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu, vă rog, da? ” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Deci aștept să-mi dați 

cuvântul. Am dreptul. ” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:”Este inițiator de proiect și 

are dreptul să explice. Dar dumneavoastră ați votat. Îmi pare rău. La diverse 

vorbim... dumneavoastră îi opriți, domnule consilier. ” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte.... ” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:”Da... ” 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 5 al 

ordinii de zi,  proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 

nr. 454/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție 

de mijloace de transport public - autobuze electrice", aprobarea formei 

finale a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, 

precum și de aprobare a formei finale a acordului de parteneriat și a 

protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 

ocazionale; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? Vă rog, doamna consilier. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, în 

primul rând vreau să atrag atenția faptului că încălcați Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local. ” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu încalc nimic. Ați votat. 

” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Vă rog frumos să mă 

ascultați. ” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dacă vorbiți pe subiect, 

da, dacă nu, nu. ” 
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dacă îmi dați voie să 

vorbesc. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, nu există așa un 

minim de...? suntem colegi aici, lăsați-o să vorbească... ” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vorbim pe subiect, da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi vorbim pe subiect, normal. Da ce? 

Am vorbit pe altceva? ” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Și doi... ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu era vorba de Ateneu acolo?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Și doi, dacă v-ați luat, 

domnule președinte de ședință, sufleor în calitatea domnului Primar care este 

prezent în sală, să știți că nu suntem la Teatrul Municipal aici, suntem în Sala de 

Consiliu...” 

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

discuții pe marginea subiectului...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 5 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 144 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 6 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 420/2018 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor 

tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare clădiri și 

echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit 

nr. 18"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule consilier. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da ... m-am uitat pe acest proiect și 

pentru că este un proiect al cifrelor, aici este vorba de investiție de aproape un 

milion de euro, sunt 1.446 de mp, dacă faceți o împărțire pe mp, o să vedeți că vă 

dă 680 de euro/mp. Domnule Primar, explicați-ne și nouă, pentru că o clădire 

nouă, deci nu costă mai mult de 450 euro/mp. Cum s-a ajuns la acest preț de 680 

euro/mp că asta e foarte e foarte simplu. Orice focșănean poate să facă acest 

calcul. Deci nu există, eu n-am mai auzit. Poate sunt anumite aspecte pe care noi 

nu le știm și de asta vă rog, domnule Primar să justificați acest preț.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să primiți răspunsul în scris.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, dar nu sunteți în 

stare să justificați? Vă e rușine? Păi și atunci de ce nu justificați?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați avut la mapă toate 

informațiile...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi și...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iar în ședința comisiei de 

specialitate nu ați solicitat nicio informare. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Noi suntem azi, domnule Primar, nu 

suntem ieri.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc. O zi bună.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci nu justificați aceste prețuri?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba da, dar nu dumneavoastră.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Pai și cui?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Focșănenilor.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi noi reprezentăm focșănenii, 

domnule Primar. Dumneavoastră mai vreți să participați la alegerile de la anul?” 

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

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 6 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 145 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 7 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 421/2018 

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor 

tehnico-economici, faza SF cu elemente de DALI și descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale 

a Creșei nr. 7"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 146 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 8 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2019, a sumei de 20,00 mii lei, în 

vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, 

cu ocazia Sărbătorilor de Paște; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule consilier. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Da, mulțumesc domnule 

președinte. Ca și anul trecut, aș avea rugămintea ca după împărțirea pachetelor să 

ni se trimită tuturor consilierilor desfășurătorul, ce a conținut pachetul. N-am 

văzut nici în raport ... și anul trecut am solicitat, ni s-a transmis și anul ăsta solicit 

același lucru. Mulțumesc.  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc și eu. Dacă 

sunt și alte discuții... 

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

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 147 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 9 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,5 mii 

lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru 

transmiterea de felicitări cu ocazia Sărbătorilor Pascale din anul 2019; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 148 
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Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 10 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,00 

mii lei Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu" Focșani pentru 

derularea proiectului „Elevul de azi, antreprenorul de mâine" - Târgul 

firmelor de exercițiu în luna aprilie 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 
Discuții? Vă rog... doamna consilier. 

Doamna consilier Cătălina Lupu: “Nu particip la vot.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10 și se aprobă cu 18 

voturi pentru și o neparticipare la vot din partea doamnei consilier Cătălina Lupu, 

devenind hotărârea nr. 149 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 11 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 42,00 

mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Colegiului 

Național „Unirea" Focșani în vederea participării unui grup de elevi la 

Concursul de Informatică American Computer Science League, care va avea 

loc în luna mai 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? Vă rog, domnule consilier. 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Eu nu particip la vot.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Alte discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11 și se aprobă cu 18 

voturi pentru și o neparticipare la vot din partea domnului consilier Mariu Iorga, 

devenind hotărârea nr. 150 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 12 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,30 

mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Colegiului 

Tehnic „Edmond Nicolau" pentru participarea echiopei Centrului de 

Excelență pentru Robotică Educațională Vrancea la faza națională „World 

Robot Olympiad" 2019 și la competiția „Robotor"; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții?! 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 151 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 13 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4,20 

mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, pentru 

premierea sportivilor participanți la a VIII-a ediție a Turneului de 

Taekwondo ce va avea loc în data de 18 mai 2019; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă.  

Dacă sunt discuții?! 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 152 
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Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 14 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 21,60 

mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Clubului 

Sportiv Municipal Focșani 2007 pentru desfășurarea Turneului 

Internațional de Baschet „Mircea Petrișor", în luna aprilie 2019; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții?! Vă rog domnule consilier. 

Domnul conslier Mihai Petruț: ”Vă rog să consemnați că nu particip la 

vot.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Am înțeles.”  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă cu 18 

voturi pentru și o neparticipare la vot din partea domnului consilier Mihai Petruț, 

devenind hotărârea nr. 153 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 15 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 37,12 

mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Liceului cu 

Program Sportiv pentru participarea echipei de baschet U16 „CSM Focșani 

2007-Liceul cu Program Sportiv Focșani" la un turneu internațional ce va 

avea loc în Tunisia, orgamizat de Federația Tunisiană de Baschet în perioada 

10-15.06.2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții?! Vă rog domnule consilier. 

Domnul conslier Mihai Petruț: ”Vă rog să consemnați că nu particip la 

vot.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:”Am înțeles, vă 

mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și se aprobă cu 18 

voturi pentru și o neparticipare la vot din partea domnului consilier Mihai Petruț, 

devenind hotărârea nr. 154 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 16 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și 

completării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 214/2009 

privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, 

arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de 

dialog, având ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea 

civică în actul de administrare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții?! Vă rog domnule consilier. 

Domnul consilier Dobre Alin-Claudiu: “Apropo de creșterea gradului de 

transparență, acum mi-am adus aminte... parcă am solicitat o listă cu persoanele 

care au primit acele 160 de stilouri de aur... nu am primit nici până acum.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vorbiți pe lângă subiect, 

domnule consilier.” 

Domnul consilier Dobre Alin-Claudiu: “Mi-am adus aminte acum... cu 

gradul de transparență...” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc. Dacă sunt 

alte discuții pe subiect?” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 155 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 17 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii locuințelor 

pentru tineri destinate închirierii, din proprietatea publică a municipiului 

Focșani în proprietatea publică a statului; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții?! 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 156 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 18 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de 

dezmembrare a terenului în suprafață de 90,50 mp din terenul în suprafață 

totală de 10394 mp situat în Focșani, Cartier Sud, T 203, aparținând 

domeniului public al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Nu sunt dicuții, se supune la vot proiectul nr. 18 și nu se aprobă cu 12 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri locali Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

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

Daniel și Gongu Emanuel și 7 abțineri din partea următorilor consilieri locali 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu 

Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru și Drumea Alina Ramona. 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 19 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și 

clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18 și nu se aprobă cu 12 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri locali Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 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 Drumea Alina Ramona. 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 20 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa Sclavone, cod 

LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, strada Cernei nr. 12, T. 53, P. 3381, P. 
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3382 aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert Eugen;  Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

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

de voturi, devenind hotărârea nr. 157 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 21 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de 

teren dintre Municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu 

Liliana Daniela; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21 și nu se aprobă cu 12 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri locali Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 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 Drumea Alina Ramona. 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 22 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație 

publică a terenului în suprafață de 13,38 mp. situat în Focșani, str. Dornei 

nr. 7, bl. 7, sc. 2, județul Vrancea, T. 190, P. 10389 ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani, către domnul Petrea Ionel; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 22 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 158 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 23 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie 

cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 12,50 mp. situat în Focșani, 

bdul. Gării nr. 30, bl. A2, sc. 2, adiacent apartamentului nr. 18, aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea societății Vrînceana 

Com SRL; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Aici avem un amendament, exact cum am discutat ieri la comisie și anume, 

la art. se modifică suprafața de teren pentru care se constituie dreptul de superficie 

cu titlu oneros din 12,50 mp în 10 mp și implicit modificarea procentului de 

ocupare din 20%, în 16% și înlocuirea anexei cu suprafața corespunzătoare. 

Dacă sunt alte discuții... 
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Nu sunt alte discuții.  

Se supune la vot amendamentul propus de domnul consilier Mersoiu Ionuț 

și se aprobă cu 19 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 23 în integralitatea sa și se aprobă 

cu 19 voturi pentru devenind hotărârea nr. 159 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în 

suprafață de 6,85 mp. situat în Focșani, str. 8 Martie nr. 12, bl. 12, adiacent 

apartamentului nr. 2, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, 

în favoarea domnului Pârlog Ion. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 24 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 160 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea anexelor nr. 4 și nr. 5 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin 

licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul istoric Piața Unirii și 

Grădina Publică” din Focșani. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 25 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 161 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, pentru repartizarea locuințelor 

din fondul locativ de stat, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 

1275/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. Iniţiatori: consilieri locali, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 26 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 162 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, actualizată, pentru repartizarea 

locuințelor sociale, în conformitate cu Hotărârii Consiliului local nr. 

277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează 

locuințele sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință 

socială. Iniţiatori: consilieri locali, Lupu Cătălina, Radu Nițu. 

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

rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Mulțumesc domnule președinte de 

ședință. Am și eu o întrebare. Cazierul judiciar este cerut în actele respective 

pentru dosar? Poate să-mi răspundă cineva? Dacă nu, îmi continui ideea și vă zic 

că astăzi am fost sesizat de cineva că pe această listă s-ar afla și persoane care nu 

mai sunt libere, sunt în închisoare. Eu am întrebat doar dacă este cerut cazierul.  
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Și a doua întrebare, am văzut foarte multe persoane trecute pensionar. Nu 

înțeleg. Știu că legea zice până la 35 ani se poate face cererea asta. Pensionarul 

bănuiesc că are mai mult de de 35 ani. 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Acestea sunt locuințe 

sociale nu locuințe ANL.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Bun și cu cazierul social, când 

facem o favoare unuia, trebuie să fie și el un om onest?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dați-mi voie domnule 

președinte să-i răspund eu colegului.  

În primul rând o iau de la coadă la cap. Și pensionarii au nevoie de o casă 

mai ales dacă sunt într-o situație nevoiașă și printr-o anchetă socială se dovedește 

că omul acela are o problemă de ordin social. 

 În primul rând vorbim de locuințe sociale și nu de liste ANL și anume 

locuințe pentru tineri, iar în ce privește zvonul care a apărut în presă că Primăria 

ar fi aprobat o listă cu persoane care sunt încarcerate este total fals dar paralel cu 

această discuție vă spun că și un om care iese din penitenciar este un om și nu 

este un câine și nu-l putem arunca la gunoi. Are și el dreptul să depună documente 

pentru a obține o locuință. Dar cazul care a fost explicat de domnul consilier nu 

a existat în Primăria Municipiului Focșani.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc 

domnule consilier.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Ok. Dacă pot interveni o secundă, 

totuși am solicitat,  se poate cere și cazierul? Chiar dacă aceste persoane au fost 

în închisoare, au comis totuși o faptă împotriva societății umane, domnule 

viceprimar? În loc să facem o favoare unuia care într-adevăr muncește pentru 

țară, pentru oraș...” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu:  „Dar legea nu ne 

permite.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Bun. Putem face noi un 

amendament că doar sunt ale noastre apartamentele astea și să cerem să se 

prezinte și cazierul judiciar.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Încălcăm o lege.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Ne-am săturat de dat afară din 

pușcărie toți hoții care violează copii și bat femei la intrarea în lift. Haideți să mai  

protejăm și cetățenii onești nu doar hoții. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „În lege nu este prevăzută 

cererea unui cazier. Asta dacă vrem să o cerem noi în mod expres.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Atunci haideți să facem un 

amendament, dacă nu sunteți împotrivă, să fie cerut și cazierul.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Stimate coleg, Primăria nu 

face favoruri. Ați spus de favoruri. Noi nu facem favoruri. În schimb ieșim în 

întâmpinarea cetățenilor și dacă corespund din punct de vedere al documentației 

și a criteriilor de acordare, atunci nu e nicio problemă.” 
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Domnul consilier Gongu Emanuel: „Da, am folosit o formulare 

neinspirată, favoruri. Hai să ajutăm oamenii cinstiți, în primul rând, că avem 

destui tineri, căsătoriți, cu copii, care stau în gazdă, plătesc chirie, etc., oameni cu 

copii bolnavi, care, știți foarte bine, s-au prezentat și aici, haideți să-i ajutăm pe 

ăștia, să-i lăsăm mai la urmă pe ăia care au furat, au dat în cap și au violat copii.   

Deci, eu aș vrea să fac în acest sens un amendament, să se prezinte și 

cazierul judiciar. Bănuiesc că toți suntem părinți de aici, majoritatea suntem 

părinți și vrem să protejăm copii.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Nu putem în acest 

proiect să facem acest amendament. Este o listă.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Aici scrie „precum și actele 

necesare depunerii”, cred că știu să citesc. Aici vorbim și de actele necesare 

dosarului de locuință.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Bun, și dacă omul 

aduce cazierul ce facem?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Nu-l aduce, dosarul va fi respins.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Bun. Îl aduce. Și dacă 

îl aduce și el a făcut închisoare, ce se întâmplă?” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Va fi respins dosarul.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Încălcăm o lege.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnule consilier, sunteți 

culmea! Un om, un cetățean, iese din pușcărie, pentru o faptă, nu ne interesează 

care, iar noi să-i acordăm o șansă să se reabiliteze în societate, nu-i dăm locuință, 

nu-i dăm servici, îi dăm în cap și-l obligăm să violeze, să fure din nou. Nu vă mai 

înțeleg. Trebuie să-i dăm. Este o locuință socială, domnule. Iar noi nu putem 

modifica o lege. Este vorba de legea locuinței, nu avem cum să o modificăm în 

acest moment.” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Domnule viceprimar, nu știu dacă 

știți dar reabilitarea se face pe cale de judecată. Cred că știți treaba asta. Nu 

trebuie să-i reabilităm noi.”  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier, 

haideți să ne mai gândim un pic...” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Dar celor cu probleme să nu le dăm 

nicio șansă atunci...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vroiam să vă spun că ceea ce 

spune domnul consilier Gongu, în principiu, este o chestiune corectă, dar vroiam 

să-i spun domnului consilier, domnule nu vă mai zbateți că peste câteva zile se 

va da o ordonanță și nu va mai fi nevoie, deci lăsați-o așa.” 

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnelor și domnilor 

consilieri trebuie să vă aduc la cunoștință, să vă reamintesc faptul că, eu pentru 

simplul fapt, de fapt dumneavoastră ați primit ieri la comisie, o comunicare din 

partea Comitetului Național pentru Combaterea Discriminării prin care ați fost 
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avertizați, vi s-a aplicat o sancțiune de avertisment pentru simplul fapt, că au fost 

adoptate niște criterii, din punctul nostru de vedere obiective, cu privire la selecția 

acestor persoane, selecția dosarelor depuse în vederea obținerii unei locuințe din 

fondul locativ sau locuințe sociale. 

Deci, dacă dumneavoastră veniți cu completări din acestea discriminatorii 

și aceasta este clar o condiție discriminatorie, mergeți personal nu știu dacă 

consilierii locali vor fi alături de dumneavoastră. Eu v-am adus la cunoștință. 

Vă mulțumesc. ” 

Nu mai sunt alte discuții. Se supune la vot amendamentul domnului 

consilier Gongu  Emanuel și se respinge cu 11 voturi împotrivă din partea 

domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

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

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu și 8 voturi pentru 

din partea domnilor consilieri Gongu Emanuel, Ana Maria Dimitriu, Dan Buzoi, 

Neculai Tănase, Ramona Alina Drumea, Corneliu-Dumitru Gheoca, Ciocoeaș 

Laura și Alin Dobre. 

Se supune la vot proiectul nr. 27 și se aprobă cu 18 voturi pentru din partea 

următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

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

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Ciocoeaș Laura-

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

Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona și 1 abținere din partea 

domnului consilier Gongu Emanuel, devenind hotărârea nr. 163 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe 

pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 

112/2019 privind aprobarea listei de priorități. Iniţiator: consilier local, 

Ailincuței Lauriana. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 28 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 164 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 4 (patru) familii în 

conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996  republicată și modificată și 

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Iniţiator: consilier 

local, Ailincuței Lauriana. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 29 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 165 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. 

Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 1 înscrisă în CF 51903-C1-U50 UAT Focșani și a 
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boxei înscrisă în CF 51903-C1-U29 UAT Focșani către domnii Cristian Tonel 

și Cristian Violeta. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 30 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 166 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. 

Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 11 înscrisă în CF 51903-C1-U46 UAT Focșani și a 

boxei înscrisă în CF 51903-C1-U38 UAT Focșani către domnii Milea Vasile 

și Milea Georgeta. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 31 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 167 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. 

Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 11 înscrisă în CF 51892-C1-U5 UAT Focșani și a 

boxei înscrisă în CF 51892-C1-U21 UAT Focșani către domnii Manole 

Petrișor și Manole Nicoleta. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 32 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 168 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focșani, str. 

Ulmului nr. 5, bloc 5, ap. 13 înscrisă în CF 51906-C1-U33 UAT Focșani și a 

boxei înscrisă în CF 51906-C1-U2 UAT Focșani către domnii Mironică 

Cornelius Mihai și Mironică Simona Ecaterina. Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 33 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 169 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere 

și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

rog doamnă consilier.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

președinte. Exact cum am spus în alte ședințe de Consiliu Local anterioare, mă 

uit aici fundamentarea îi aparține, la acest proiect, domnului Statache Nicușor.  

Domnule Statache, consilierii Grupului Partidului Național Liberal v-au 

cerut demisia. Dumneavoastră sunteți în funcție. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci principial vorbind, acest proiect 

vrea să impună pentru parcările cu plată, plata 24 din 24. Nu? Asta înseamnă acest 

proiect. Dacă nu greșesc. Păi, noi nu putem să fim de acord cu așa ceva. După ce 

că nu găsim locuri de parcare în orașul ăsta, parcările astea pe care dumneavoastră 

vreți să le faceți cu plată 24 din 24 vor fi goale.  
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Nimeni nu o să parcheze.  

Domnule primar, lăsați oamenii să parcheze după ora 16, 18, 20, încolo. 

Nu mi se pare normal să luăm așa, pândim cetățenii să le luăm pentru orice chestii, 

îi mai luăm 2 lei, 10 lei, 15 lei.  

Cine credeți că o să parcheze? Nu o să mai parcheze nimeni O să fie 

parcările goale. Deci noi nu suntem de acord cu așa ceva.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, 

dumneavoastră mergeți la sediul PNL? Vă întreb așa. Mergeți vreodată la sediul 

dumneavoastră? Eu am auzit că mergeți, parcați și ilegal. Dar parcarea de vis-a-

vis de sediul dumneavoastră, care a fost sistematizată cu bariere?  

Doar pentru aceste tipuri de parcări se referă acest proiect este foarte plină 

și funcționează foarte bine. Și ziua și noaptea funcționează pentru că noaptea 

dacă...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunt în stare să facem un pariu, un  

rămășag că noaptea o să fie goale aceste parcări.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este opțiunea și propunerea 

celor de la Parking. Dacă dumnealor așa consideră că pot rentabiliza acea zonă, 

discutăm peste o lună, două.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Parcarea de la ...” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Nu v-am dat cuvântul 

doamnă consilier.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aștept.” 

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

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc domnule 

președinte, dacă suferiți...” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vreau să fie ordine, da? 

Vreau să fie ordine în sală, da?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și încălcați regulamentul 

de organizare și funcționare. Vreau să spun în felul următor. Parcarea de vis-a-

vis de Electrica este goală atât ziua cât și noaptea, domnule Primar. Ieșiți pe teren 

și vedeți. Iar domnul, aici de față director încă în funcție, poate să vă confirme 

acest lucru. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc. Discuții 

pe lângă. E plină parcarea dar... sunt supărați domnii de la PNL că nu au unde să 

parcheze când se duc la sediu și își iau amenzi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă spun doar atât. Din 

momentul în care s-a înființat acest sistem, încasările au crescut exponențial, fapt 

ce denotă că nu este deloc goală această parcare.  

Sunteți în totală eroare și mințiți în continuare cu nerușinare cetățenii 

Municipiului.  

Încasările se ridică la aproximativ, în medie 680 lei pe zi, dacă nu au 

depășit și aceste sume.” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ce se întâmplă cu acești 

bani domnule Statache, director la SC Parking?...” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Nu v-am dat cuvântul. 

Vă mulțumesc.” 

Se supune la vot proiectul nr. 34 și cu 12 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri: Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică 

Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu 

Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu și Gongu Emanuel și 7 voturi 

abțineri din partea domnilor consilieri: Ana Maria Dimitriu, Dan Buzoi, Neculai 

Tănase, Ramona Alina Drumea, Corneliu-Dumitru Gheoca, Ciocoeaș Laura și 

Alin Dobre, proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr.170 

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 3120 din 

14.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 39383 mp pentru reglementare 

zonă cu locuințe și schimbare de destinație construcții existente cu funcțiuni 

agricole în locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, 

extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 54940, 54348, 54444, 58095, 58656, 

62126, 60365, 50360, 57033, 57345, 56221, 52674, 54676, 62879, 59673, 60744, 

57989, 58557, 62353, 61778, 59894, 54443, 59674, 59893, 54678, 54677, 58288, 

52670, 62352, 55806, 62127, 52950, 52671, 53872, 53854, 63546, 55803, 

9742/3/5/3N, 53861, 52675, 57826, 62427, 52778. Suprafața terenurilor = 

39383,0 mp. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 35 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 171 

Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului 

Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2019. Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Grupul consilierilor PSD propune pe 

doamna consilier Balaban Elena Luminița.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc 

domnule consilier. Dacă sunt alte propuneri?” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Grupul consilieri PNL îl 

propune pe domnul consilier Dan Buzoi.” 

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

Nu sunt alte propuneri.  

Se supune la vot propunerea domnului consilier Radu Nițu și se aprobă cu 

12 voturi pentru din partea următorilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu și Gongu Emanuel și 7 voturi abțineri din partea domnului 
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consilieri: Ana Maria Dimitriu, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Ramona Alina 

Drumea, Corneliu-Dumitru Gheoca, Ciocoeaș Laura și Alin Dobre.  

Se supune la vot propunerea domnului consilier Corneliu-Dumitru Gheoca 

și cu 12 voturi abțineri din partea următorilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu și Gongu Emanuel și 7 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri: Ana Maria Dimitriu, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Ramona Alina 

Drumea, Corneliu-Dumitru Gheoca, Ciocoeaș Laura și Alin Dobre, nu se aprobă. 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Doamna Balaban va fi 

viitorul președinte de ședință. Felicitări doamnă. Succes doamnă, veți avea 

nevoie.” 

Proiectul de hotărâre  nr. 36 a fost aprobat devenind hotărârea nr. 172 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport 

”TRANSPORT PUBLIC SA”. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 37 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 173 

Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

alocarea sumei de 9,20 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe 

anul 2019 Colegiului Național Unirea Focșani în vederea participării la 

Campionatul Mondial FIRST TECH CHALLENGE, care va avea loc în 

luna aprilie 2019. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 38 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 174 

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

alocarea sumei de 5,36 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe 

anul 2019 Colegiului Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani în vederea 

participării echipelor de volei masculin și fotbal feminin la etapa zonală a 

Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 39 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 175 

Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Focșani în calitate 

de co-organizator al Olimpiadei Naționale de Limba Rromani Maternă, care 

se va desfășura la Liceul Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani în perioada 

17-20 aprilie 2019. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 40 și se aprobă 

cu 19 voturi “pentru”, devenind hotărârea nr. 176 

Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru 

stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar 
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pe membru de familie în vederea calculării contribuției de întreținere 

datorată de persoanele vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani pentru anul 2019. 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 41 și se aprobă 

cu 18 voturi „pentru” și o abținere din partea doamnei consilier Alina Drumea 

devenind hotărârea nr. 177 

Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea costului mediu lunar de întreținere în centrul ”Căminul pentru 

Persoane Vârstnice” din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani, 

pentru anul 2019. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Vreau să spun că, din calculele făcute 

rezultă o creștere de 26,5% și mi se pare enorm de mult. Asta datorită nivelului 

de trai foarte ridicat, s-au mărit salariile foarte mult, sau cheltuielile de cost, 

trăiască Guvernul PSD, ceva de genul ăsta. Mi se pare foarte mult. Dar au crescut 

prețurile.  

Vreau să vă spun că în județul Vrancea am dat telefon la celelalte 

așezăminte, case sau organizații care fac lucrul acesta și am constatat că aici este 

cel mai mare preț.  

Dacă vreți vă dau exemple: Casa cu Flori sau, știu eu, căminele care sunt 

la Odobești, la Vintileasca, unde vreți dumneavoastră. Nu știu care sunt calculele 

la celelalte și nu au crescut prețurile, au rămas la fel ca anul trecut.Vă 

mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc și eu 

domnule consilier.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi voie să fac o 

precizare. Nu ăsta este prețul pe care îl plătește un bătrân sau aparținătorii unui 

bătrân care beneficiază de serviciile acestui cămin pentru persoane vârstnice.  

Este vorba despre costul mediu care stă la baza calculului contribuției.  

Nu este tot una cu cheltuiala. Noi practic, ce-am făcut, am totalizat 

cheltuielile realizate la Căminul de Persoane Vârstnice în anul 2018 și am împărțit 

la numărul mediu de beneficiari, 54 în anul 2018, și a rezultat acest cost de 3.095 

lei/lună de fiecare beneficiar.  

Costurile care vor fi suportate de către beneficiar sunt cu totul și cu totul 

altele în funcție de venituri, și avem aici în raportul de specialitate, se face o 

specificare foarte clară a modului cum se calculează și cum se face pentru a se 

plăti de fiecare beneficiar întreținerea sa în perioada cât locuiește în acest Cămin. 

Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc și eu.” 
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Domnul consilier Dan Buzoi: „Domnule Primar, știam cum se face 

calculul, dar mă refer la cele trei categorii care sunt acolo dar se face plata în 

funcție de câte venituri are fiecare, cel care este cazat și aparținători.  

Problema este că, cei care trebuie să dea banii în totalitate, dau foarte mulți 

și restul, cei care nu dau în totalitate, îi dă Primăria, deci noi. Știam cum se 

calculează. Mulțumesc.” 

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

Nu mai sunt discuții. Se supune la vot proiectul nr. 42 și cu 12 voturi pentru 

din partea domnilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

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

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu și Gongu 

Emanuel și 7 voturi abținere din partea domnilor consilieri: Ana Maria Dimitriu, 

Dan Buzoi, Neculai Tănase, Ramona Alina Drumea, Corneliu-Dumitru Gheoca, 

Ciocoeaș Laura și Alin Dobre proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 

178 

 

Diverse. Discuții Politice. 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, dacă vreți să 

prezentați ce a fost ieri la comisii pentru că eu nu am fost la ședințele de comisii. 

Mulțumesc.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Deci, am primit de la 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării un document pe care l-am 

prezentat colegiilor ieri la comisii, în care noi am primit, ceea ce discuta domnul 

Primar mai devreme, am primit un avertisment pentru un criteriu pe care noi             

l-am introdus anul trecut, un criteriu foarte important în ce privește acordarea și 

înscrierea pe listele de așteptare a cetățenilor care au depus dosare în vederea 

obținerii unei locuințe sociale și anume, citez „ beneficiarii nu trebuie să aibă 

datorii la bugetul local pentru a obține ajutoare sociale de urgență. 

Domnul consilier Marius Iorga: “Mie mi se pare un lucru normal ca noi 

să cerem acest lucru, nu putem oferi un ajutor social unei persoane care are datorii 

la bugetul local! Deci ne menținem punctul de vedere? Da? Vă mulțumesc foarte 

mult! V-aș propune să votăm! Domnule președinte, dumneavoastră sunteți….” 

Se supune la vot propunerea domnului Iorga și se aprobă în unanimitate de 

voturi.  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Diverse!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

consilier!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Înscrieri: Dl Viceprimar, 

D-na consilier Dimitriu, Dl. Nedelcu, Dl. Tănase, domnul Radu Nițu, domnul 

Gheoca și domnul Buzoi. Domnule viceprimar, vă rog!” 
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  Domnul consilier Marius Iorga: “Stimați colegi, doamnelor și domnilor, 

pentru a nu știu câta oară termin această ședință cu un gust amar! Foarte amar! Și 

asta din cauza dumneavoastră stimați colegi! Chiar nu vreau să jignesc pe nimeni 

și vreau să am o discuție liberă și frumoasă, vreau să încetăm să ne mai jignim, 

să ne aruncăm cuvinte urâte, dar credeam că voi, cel puțin o parte dintre 

dumneavoastră, pe care îi cunosc foarte bine…!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ce înseamnă foarte bine?” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Foarte bine adică erau momente când 

eram prieteni, ne salutam,  poate serveam și o bere împreună, undeva la o terasă, 

lucrurile s-au schimbat foarte mult între timp și credeam din toată inima și speram 

cu disperare ca voi să nu aplicați aceași politică criminală și distrugătoare ca la 

centru! Să instigați la ură și la dezbinare românii între ei! Asta faceți voi!”   

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Asta face PSD-ul!”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Mă mir că aveți curajul să mai veniți 

în această sală, nu știu cum vă uitați în ochii copiilor, în ochii soției, a părinților 

voștri, a vecinilor, care vă întreabă: băi de ce nu ai votat pentru parcări, de ce n-

ai votat pentru spații verzi, de ce n-ai votat să reparăm străzile respective?”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule viceprimar, 

coborâți tonul!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Nu vă întrerup când o să vorbiți!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Coborâți tonul!”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Așa vorbesc eu! Mai haiducește, așa! 

Sunt revoltat stimați colegi!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Fiecare are dreptul să 

vorbească, să-și spună părerea!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Sunt revoltat! Iertați-mă dacă…îmi cer 

iertare, îmi cer scuze că ridic tonul, dar sunt revoltat la maxim! Sper să vă treziți 

din somnul ăsta! Că o să rămâneți în el și tot voi o să pierdeți! Da? Eu vă promit 

că ne întâlnim în aceași echipă, ăștia de aici, dar nu știu câți or să mai fie din 

partea cealaltă! Nu v-a oprit nimeni să vă întrebe de ce vă comportați așa cu 

cetățenii, ce aveți cu ei?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Aveți curaj să ieșiți pe strada?” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Ce aveți cu ei? Din cauza asta vă spun, 

că ies pe stradă și lumea mă întreabă ce e cu voi? Dacă trageți pe nas sau chiar 
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așa de puternic vă împinge de la spate politica asta murdară pe care o face partidul 

vostru! Împreună cu marele președinte! Ăsta nu e român! E clar că nu are niciun 

interes să ne vadă și pe noi pe un drum clar, să prosperăm. Stau și mă gândesc și 

astăzi, proiecte cu două treimi n-ați votat aproape nimic ….” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ce faceți acum domnule 

vice? Procesul etapei?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu dar are dreptul să 

vorbească orice că suntem la “Diverse”! Suntem la „Diverse”! Nu vă convine ce 

spune domnul viceprimar? Păi atunci? Lăsați-l să vorbească!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Atunci să nu cumva să mă opriți!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Aici nu este timp!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu bateți câmpii domnule 

consilier!”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Eu am vorbit frumos, n-am jignit pe 

nimeni…” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „...că tragem pe nas 

....controlați-vă ceea ce ...” 

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

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „... controlați-vă!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “De ce mă întrerupeți?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu eu!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “O să vă întrerup și eu să văd dacă o să 

vă placă!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Haideți să nu cenzurăm!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Eu nu fac așa ceva! Eu nu cenzurez pe 

nimeni!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc, gata am 

înțeles mesajul, vă mulțumesc domnule viceprimar, mare adevăr ați grăit, doamna 

Dimitriu, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

Președinte de ședință! Țin să precizez că în primul rând președintele țării este 

președintele tuturor românilor, fie că vă convine sau nu, da?” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Al meu nu este!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Sunteți în consiliul local și 

cred că trebuie să dezbateți problemele cetățenilor focșăneni și nu a președintelui 

țării, o dată și doi politica distructivă pe care o faceți dumneavoastră că sunteți 

afiliat grupului PSD – ALDE și mai mult decât atât Guvernul este condus de PSD 

– ALDE – UDMR să vă fie rușine! De când ați venit la guvernare nu faceți 

altceva, deci nu faceți altceva , deci nu faceți nimic altceva....da, au majoritate 

parlamentară, scuzați-mă domnule Primar, dacă nu știți din ce partid faceți parte 

PRO ROMÂNIA, PSD, nici dumneavoastră habar nu aveți!”   

Domnul consilier Marius Iorga:” Instigați la ură și la dezbinare!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mai mult decât atât .....” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Ne distrugem între noi!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mai mult decât atât, eu am 

răbdare câtă doriți, dacă vreți să vorbiți din nou, vă las, nici o problemă! De când 

ați venit la guvernare PSD – ALDE – UDMR v-ați urcat pe legile justiției! Asta 

faceți și în prezent, scoateți România din Uniunea Europeană, în primul rând 

pentru că duneavoastră nu sunteți pro europeni pentru că nu aveți cum să aveți, 

partidele de stânga nu au așa ceva, exact cum spuneam!” 

  Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog, gata! Am 

înțeles!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Și dacă îmi dați voie 

domnule președinte de ședință care încălcați frecvent acest regulament de 

organizare și funcționare a Consiliului Local  ....” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dați-mă în judecată!”  

  Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu:  „...țin să precizez, la 

proiectul 4 în ceea ce privește modificarea încadrării Ateneului Popular „Maior 

Gh Pastia”, dragi focșăneni, domnul Primar, aici de față, este practic cel care nu 

știe că are un litigiu cu fostul manager  al Ateneului! Deci nu suntem mai departe 

noi de justiție să putem vota ceva ce-și dorește primarul actual în funcție! Deci 

nu se poate! Până când nu va fi o hotărâre definitivă a instanțelor, îmi pare rău 

domule Primar ......” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunteți în eroare domnișoară, nu are 

nicio legătură litigiul cu modificarea regulamentului de organizare a Ateneului!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu:  „Nu are nicio legătură ceea 

ce faceți în disperare, de aceea nu pot copii să funcționeze în Ateneul Popular?” 



31 
 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunteți disperați să vă mențineți un 

politruc în funcție! Nu o să reușiți niciodată!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Terminați cu jignirile!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Știți câte spectacole a avut domnul 

Gheorghiță într-un an?”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Terminați cu jignirile, vă 

rog frumos domnule Primar, nu uitați că sunteți Primarul orașului!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ce-am zis? Domnișoară n-am zis 

nimic!”  

Domnul consilier Marius Iorga: “5 spectacole într-un an!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „...și sunteți invitat, abțineți-

vă de la comentarii...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mi-ați pronunțat numele domnișoară!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „... vorbește un consilier 

local, după aceea vă dau voie să aveți dreptul la replică! Mulțumesc! Mai departe 

...” 

Domnul consilier Marius Iorga: “5 spectacole a avut domnul Gheorghiță 

într-un an! De la începutul anului ianuarie, februarie, martie 30 de evenimente ce 

vă spune acest lucru?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „... vorbeam mai departe la 

un alt subiect!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Poate nu știți! Și am văzut în sală foarte 

mulți PNL iști! Le place!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „... vorbeați la proiectul 4 pe 

marginea ordinei de zi, da? Mulțumesc domnule consilier! Știați domnule Primar 

că în anul 2019 în municipiul Focșani, pe strada Cuza Vodă, dacă știați, dacă nu 

vă spun eu că dumneavoastră oricum nu ieșiți pe teren că nu aveți ce discuta cu 

cetățenii, vă ascundeți pe unde puteți, mai ales în primărie, că nu există ....” 

  Domnul consilier Marius Iorga: “Aveți  dreptate, nu l-am văzut pe primar 

niciodată pe șoseaua de centură, sincer”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „...sunt oameni, în anul 

2019, copii care-și fac temele la lampă, au generatoare în casă și nu au curent 

electric! Nu există nomenclator stradal. Oamenii ăia dacă primesc ceva prin poștă 
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sunt trimiși, săracii caută singuri fluturașii, se duc la toate oficiile poștale din 

localitate! Evident că primarul în funcție nu are cum să știe acest lucru! Și 

rezolvați problema! Este vorba de prelungirea străzii Cuza Vodă! Avizul de la 

Ministerul Culturii pentru Monumentul Unirii, pe care vi l-am cerut, nici în 

momentul de față nu există prezentat grupului consilierilor PNL”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu l-am prezentat!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă rog frumos să vă opriți 

și ulterior ...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vi l-am prezentat în ședință!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu așa! Nu așa!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “eee” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „cum eee?”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Cereți-l în scris!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ăsta e răspunsul cetățenilor 

care ne cer lucrul acesta?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Cereți-l în scris!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Interpelarea se consideră 

cerere verbală! Dacă nu știați, domnule primar în funcție! Mai mult decât atât 

grupul consilierilor Partidului Național Liberal a cerut avizul de la mediu pentru 

toți arborii tăiați din Municipiul Focșani! Pentru care nu se știe unde se duc, ce se 

întâmplă, ce se face cu ei!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Lăsați că ați făcut reclamații, ați fost și 

la Garda de Mediu, am fost verificați!” 

 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „În Piața Unirii, dacă îmi 

dați voie să vorbesc, vorbesc ...” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă dau răspunsurile, domnișoară!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu am nevoie de răspuns, 

mi-l dați în scris, cum faceți de jumătate de an!  Probabil că o să terminați 

mandatul și răspunsurile tot nu le vom primi, dar nu-i nicio problemă că nu o să 

mai aveți când să le mai dați că nu veți mai fi la primărie!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Până în 2040 mai e!” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Că dumneavoastră nu mai 

știți unde sunteți! La PSD, la PRO ROMÂNIA, la ALDE, nici nu știu!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu nu fac politică domnișoară! Eu sunt 

Primar în funcție și fac administrație!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ați pus toți cetățenii 

Municipiului Focșani pe niște drumuri inutile! În urma dezbaterii publice ce a 

avut loc în 10 decembrie a anului 2018, evident, cu majoritatea dumneavoastră, 

au trecut acele taxe și impozite ale Municipiului Focșani, pe care cetățenii trebuie 

să le plătească, și nu v-a interesat o secundă, mă uit așa la dumneavoastră, nici 

măcar nu sunteți atenți la ce vorbim acum, dapăi să știți ce anume a cuprins acel 

proiect ce privea taxele și impozitele dragii mei consilieri, colegi! Ați pus pe drum 

focșăneni, și o să mai puneți în continuare cu acea taxă de salubrizare specială, 

oameni care nici măcar nu-și plătesc gunoiul că n-au ei, personal, un contract cu 

CUP SALUBRITATE, are Asociația! Deci i-ați pus și pe acei oameni pe drum ca 

să facă coadă la Primărie, că așa vă place, să fiți, să se vadă că se muncește mult 

în primărie, să justificați banii unor angajați gen Corpul de control care mănâncă 

o căruță de bani pe lună pentru că așa vreți dumneavoastră și mai mult decât atât 

sunt oameni care ....mai sunt oameni...deci dacă faceți glume pe banii 

focșănenilor credeți-ne...adică chiar... stați pe banii dumnealor acuma...”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Aberați 

doamnă!Aberații!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Deci acuma ...aberații, așa 

e! Ați primit înștiințarea asta acasă dumneavoastră? Cum au primit-o toți cetățenii 

? ați primit-o?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Este o normalitate 

doamnă! Este o normaliate!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „ Și ce ați făcut? Este o 

normaliate? Justficați salariile celor de la CUP care trebuiau să aibă o bază de 

date”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu mai țipați, vă rog 

frumos!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „...o bază de date...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Lăsați-o domnule să vorbească!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Țipă!” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: “Lăsați-o domnule să vorbească!” 

  Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „CUP SALUBRITATE 

când a fost înființat domnule vice?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Nu mai țipați!”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Vorbiți mai încet!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc! Văd că 

țipați și deja mă....” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Am crezut că o să spuneți bravo 

domnule primar ales că ați luat o măsură și …” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „O măsură de a zăpăci toți 

cetățenii focșăneni? Nu se poate! Deci sunt oameni care ....mai mult acest primar 

în funcție e același pimar de Focșani...acest primar aici de față” 

 Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Deci, dacă nu încetați 

închid ședința!” 

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

vorbesc că nu am terminat punctele ....” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Închid ședința! Dacă mai 

țipați o dată, închid ședința!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Probleme ridicate de 

cetățeni!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Am dreptul ăsta!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Și dacă colegii 

dumneavoastră îmi dau voie să vorbesc, cu mare drag, dacă nu ....” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă mai țipați, mă 

repet, închid ședința!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Eu nu țip! A țipat domnul 

de acolo de față! Eu ca să mă pot face auzită...îmi pare sincer rău pentru 

dumneavoastră!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Ați țipat până acuma, 

doamna consilier!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Iar domnul Primar aici de 

față habar nu are că chiriașii care locuiesc în ANL-urile din Focșani – Primăria 

este administratorul ANL -urilor și acea factură, fiecare cetățean care locuiește la 



35 
 

ANL are un contract cu CUP SALUBRITATE și plătește banii aferenți, care vin 

pe factura respectivă de salubritate! Deci nici măcar atâta lucru nu știe! Mai mult 

decât atât, ați dat prin încredințare directă ...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Cred că ați vorbit 

destul!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Sunt problemele 

focsănenilor, vă rog frumos să-mi dați voie!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Următorul...domnul 

Nedelcu, vă rog! Domnule Nedelcu, nu deja a depășit limita, vă rog! Domnul 

Nedelcu! Închid ședința! Ați vorbit 10 minute până acuma, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dar la discuții și la 

declarații politice nu există timp!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Lăsați și pe alții, că sunt 

foarte mulți! Domnul Nedelcu, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Eu nu o să țip domnișoară, eu n-am 

intrat peste dumneavoastră! N-am să țip!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Deci, dacă o să mă lăsați 

să-mi termin ideea, o să vă las și eu să vorbiți!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Nu sunt eu președinte de ședință!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu e nici o problemă, o să 

renunțați pentru mine ....ca să pot vorbi”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte ….lăsați-o să 

termine!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:” Nu v-am dat cuvântul! 

Aveți la urmă dumneavoastră! Aveți maxim 1 minut, atât vă mai dau!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc, uite a fost 

înțelegător domnul președinte și îmi dă 1 minut!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Asta vroiam să vă spun, nu mai țipați 

că eu vă las, nu-i nici un fel de problemă!” 

  Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc frumos! Prin 

încredințare directă a fost dată lucrarea de înlocuire a plăcilor din Piața Unirii, 

aceleași firme care au făcut aceleași reparații și în 2015 pe 2 miliarde de lei, acum 

pe 750 milioane de lei vechi, 75 mii lei, pe 120 euro placa! Domnule Primar, dacă 



36 
 

dumneavoastră considerați că banii cetățenilor puteți așa să-i cheltuiți a la long în 

lucruri în care nu se vede niciun rezultat, nici după ani, nici după jumătate de ani, 

nici după 10 ani, nici după 30 de ani, dumneavoastră ce fel de Primar sunteți?”  

Domnul consilier Marius Iorga: “De unde scoateți? Nu mai intoxicați 

lumea în orașul ăsta! “ 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Deci numai aberații! 

Numai minciuni pentru campania electorală” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Cum adică? Noi intoxicăm 

sau dumneavoastră cu lucrările de mântuială? Domnule vice, domnule consilier, 

ați cheltuit bani pe pixuri, stilouri de aur, despre ce vorbim? Dumneavoastră nu 

aveți noțiunea de a cheltui bani!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu sunt de aur! Vă 

mulțumesc! Domnule consilier Nedelcu!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

consilier!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vorbește mult și prost!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc!  Eu vreau să atac o 

altă problemă importantă pentru orașul Focșani, pentru că mi s-au adus de multe 

ori acuze, că eu, ca și președinte de Consiliu de Administrație la Spital nu am 

făcut nimic, e adevărat că nu e meritul neapărat al meu, nu chiar nici nu mă 

împăunez cu așa ceva, doar că aș dori să fac o informare, nu va fi foarte scurtă, 

îmi pare rău că asta- i viața, s-a și muncit în orașul Focșani …da mi-au cerut-o de 

fiecare dată, ce-ați făcut? Domnule Tănase pentru că dumneavoastră ați fost cel 

mai vocal și m-ați întrebat de fiecare data ce am făcut, haideți să vă fac o 

informare, în scris, pentru că am văzut că veniți mereu cu bilețele și atunci ca să 

nu pierd șirul acesta destul de important…” 

   Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte, 

scuzați-mă o clipă, nu aveți cronometrul pornit și dumneavoastră! Mulțumesc!” 

  Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Nu! Dumneavoastră ați vorbit fără 

cronometru! Fiți cu bun simț! Fiți cu mult bun simț, vă rog frumos!” 

   Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Eu am mult bun simț în 

comparație cu alții!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Arătați că aveți! Și dacă mă mai 

întrerupeți o dată, ne supărăm!” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu aveți ce să-mi faceți!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Ei, nu că n-am ce să vă fac! Am ce să 

vă fac! Liniște domnișoară că deja m-ați plictisit! Deci, haideți să vă spun așa, în 

2012 când a fost preluat spitalul acesta”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „De către cine?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “De către PSD”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Preluat de PSD?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “A fost preluat din camarila PDL – 

PNL actuală unde era domnul Director Moisă – a stat 8 ani de zile – au fost găsite 

niște condiții … precare “ 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu pot să vă las să vorbiți 

prostii, îmi cer scuze, Spitalul Județean este al vrâncenilor nu al PSD , domnule 

președinte al Consiliului de Administrație de la spital!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “A fost căpușat” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „....a fost căpușat de către 

administrația PSD de 30 de ani” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Mă lăsați să vorbesc?”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Acest spital este la 

Ministerul Sănătății  domnule președinte al Consiliului de Administrație, nu 

este...”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “N-ați înțeles!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu este la Consiliul 

Județean, și dacă vreți să faceți ode, la Consiliul Județean vă invit să mergeți acolo 

să faceți ode!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Acolo a fost patronat director domnul 

Moise  …deci nu vreți să vă vedeți de treabă? Eu nu v-am întrerupt! “ 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Consiliul Județean este 

direct răspunzător pentru faptul că nu s-a preluat de la Ministerul Sănătății!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Aveți un mare grad de nesimțire!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Spun lucrurilor pe nume! 

Mulțumesc!” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Nu aveți ce să spuneți lucrurilor pe 

nume! Da? Aveți un mare grad de nesimțire dar nu-i nici un fel de problemă, nu 

mă deranjează, lucrez cu astfel de oameni! Dumneata taci din gură acolo! Deci 

saloanele, cum ați spus dumneavoastră domnule consilier, erau insalubre, 

nerenovate, mobilierul vechi, necorespunzător, uzat, liniște! Aparatura medicală 

apropoape inexistentă, lipsă de medici, toalete precare, nerenovate de la 

înființarea Spitalului. Clădirile unde funcționa Secția de Reumatologie, dacă știți 

prea bine, căuta cât pe ce să se dărâme peste oameni, nu mai fleorcăiți, că nu mă 

impresionați!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Colegii dumneavoastră vor 

să vorbească și mă gândeam că poate vor să se înscrie la cuvânt! Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “…și stimați cetățeni, asta-i viața! Așa 

înțelege un europarlamentar să discute! Cum să vă spun eu dumneavoastră? Au 

fost niște datorii imense la bugetul local…la bugetul spitalului undeva la 35 de 

miliarde care în 2 ani de zile, datorită unui management bun, au fost…. 

domnișoară taceți din gură!!!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte al 

Consiliului de Administrație dumneavoastră știți care sunt datoriile reale ale 

Spitalului Județean Vrancea?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:” … dumneavoastră știți?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dumneavoastră știți despre 

ce vorbiți ? Sau dumneavoastră vorbiți ca să dați bine la televizor? Cum spuneți 

dumneavoastră de altfel”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “… dumneavoastră le știți?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dumneavoastră le știți?”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “… da, le știu!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ia spuneți-mi! Știți că este 

la Ministerul Sănătății? În subordinea Ministerului Sănătății? ....în spitalul, exact, 

în corpul TBC...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “…vă mulțumesc! Să continuăm, deci, 

după ce termină de elucubrat deci printr-un management eficient, până în prezent 

Spitalul nu a mai acumulat datorii ba mai mult a reușit să strângă venituri proprii, 

venituri care le-a investit în…domnișoară … vă rog frumos, deocamdată nu vă 

…vă rog frumos, nu suntem la piață! Vă rog frumos, aici facem niște discuții! 

Domnișoară vă rog frumos să vă vedeți de treabă ca să nu vă evacuăm din sală! 
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Nu s-a înscris la cuvânt! Nu trebuie să …deci precum bine știți era undeva la 3 

farmacii… observați da? Întotdeauna când noi vorbim despre ceva concret, se 

trezesc vorbind peste noi astfel încât cetățeanul să nu înțeleagă absolut nimic, sunt 

foarte interesat dacă ați asculta și dacă ați înțelege, lăsați-mă că nu mai …domnule 

președinte, îmi dați voie să vorbesc pentru a nu mai fi întrerupt?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Da! Sigur!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu:” …vă mulțumesc! Haideți să vă 

prezint, pe scurt, ca să nu plictisim, că oamenii sunt plictisiți deja, principalele 

realizări din ultimii 3 ani, ca să nu mai vorbim de altele! Deci s-au renovat, 

igienizat, și așa mai departe, schimbat de uși, și tot felul de modernizări, mochetat, 

tapetat, vopsit, văruit, așa, secția de Cardiologie, secția de Interne, Anestezie, 

Terapie, UPU, Bloc operator, o să vorbim după aceea despre blocul operator, 

secția de Pediatrie, oficiul de alimentare, secția Neurologie, sistemul de 

iluminare, secția de Radiologie, și multe multe alte secții …vreau să fiu cât mai 

succinct ca să nu vă plictisesc cu toate, după aia nu țineți minte, deci toate aceste 

secții au fost modernizate cap coadă, inclusiv s-au schimbat geamurile, și așa mai 

departe. Blocul operator acum are 10 săli de operație noi, toate dotate cu aparatură 

modernă, de ultimă generație!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dumneavoastră vă auziți ce 

spuneți acum?”  

  Domnul consilier Mihai Nedelcu: “…este una dintre cele mai moderne 

domnișoară, una dintre cele mai moderne!  Secția de Dermatologie, secția de 

Oncologie, Ortopedie, Traomatologie, toate aceste secții și multe altele au fost 

renovate! Din contra, s-au  adus RX nou, CT!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Președinte vreau 

să vă arăt o priză dintr-un salon, din Spitalul Județean, prinsă cu scoch, vă rog 

frumos, uitați-vă!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Asta era după vremea domnului 

Moise! Dumneavoastră ați făcut fotografia atunci! Deci, la Chirurgie s-au adus 

mese chirurgicale, truse, RX, CT Mamograf, RMN și multe altele! Vreau să le 

spun…”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Domnule Primar, nici 

dumneavoastră nu știți ce e aceea bună creștere! Adică haideți să ne înțelegem!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Domnul Tănase spunea că nu 

dorește…că avem multe femei care nu nasc în orașul Focșani, în spitalul de 
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Urgență, dar vă spun acum că s-au născut 5346 în ultimii 3 ani! 5346 de copii 

dintre care 1845 prin cezariană  și 3500 naștere normală!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mergeți la Consiliul 

Județean și aplaudați domnule aici de față, cu domnii colegi consilieri! Da? Pentru 

că este în subordinea Ministerului Sănătății și nu a Consiliului Județean cum 

trebuia să fie!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “În 3ani de zile s-au tratat în Spitalul 

Județean 140 mii aproximativ 140 mii de pacienți! Și 30 mii de femei au intrat în 

aceste secții care sunt complet modernizate!  În afară de asta, ca și date reale, pe 

statistică, da domnișoară, despre dumneavoastră nu avem ce discuta! Încă ceva, 

poate asta v-a spus dumneavoastră altcineva, nu aveți ce să știți! Prostii  și numai 

aberații, nu se duce nimeni la pușcărie de la elucubrațiile dumneavoastră și toate 

tâmpeniile pe care le  spuneți domnișoară! Și ceea ce este cel mai bine și 

îmbucurător pentru orașul Focșani, datorită acestor lucruri, cu toate că cei de aici, 

din stânga, nu au nicio noimă și vorbesc așa, ca să se afle în treabă, și să vorbească 

peste noi, au venit 56 de medici noi! 56 de medici noi! Eu cred că este un mare 

câștig pentru orașul Focșani și pentru acest Municipiu! Vă mulțumesc! Spune 

numai prostii!! Uitați-vă și dumneavoastră că numai prostii spune, asta e situația 

la acest moment! Cred că știți și dumneavoastră, da?Că avem 2 Computer 

Tomografe noi!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Boc a închis spitalele!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Domnule Președinte de ședință! Deci 

inclusiv avem 2 Computer Tomografe noi, un RMN nou, lucruri pe care ei nu au 

de unde să le știe! Dar dumnealor vorbesc în necunoștință de cauză, sunt rău 

intenționați și asta se va dovedi la alegerile următoare! Chiar dacă dumneavoastră 

vorbiți peste mine, cu toate că dumneavoastră nu ați avut niciodată un respect și 

un bun simț, eu vă salut, vă las ca cetățenii să-și dea seama cine sunteți!” 

    Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „La revedere domnule 

președinte!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Domnișoară, dacă nu vă convine, îmi 

pare rău, asta este realitatea!” 

  Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „La revedere! Anul trecut 

puneaí bazele Spitalului  ......unde este?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Domnule Nițu, vă rog! 

Eu închid ședința! Eu nu pot așa!” 

Domnul consilier Radu Nițu:  “Stimată colegă!” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Eu închid ședința! Îmi 

pare rău,  eu nu pot așa să stau!” 

Domnul consilier Radu Nițu:  “Aveam 3 probleme importante!”  

Domnul Corneliu Gheoca: „Domnule Președinte! Vorbește domnul Radu 

Nițu, terminăm lista, închidem lista! Dar de ce? Nu e corect să închideți ședința! 

Eu m-am înscris civilizat la cuvânt și-mi aștept cuvântul!”    

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule, haideți, lăsați-mă să vorbesc! 

Stimați colegi, domnule președinte, aș vrea să fac o precizare, îmi permiteți? Aș 

vrea să fac o precizare înainte! Stimați colegi, noi suntem în Consiliul Local, 

trebuie să ridicăm problemele cetățenilor, la Consiliul local văd că vin și se 

manifestă domni care spun că sunt de la PNL, ei sunt cetățeni ai Municipiului 

Focșani, au spus, doamna acum câteva ședințe chiar venea în față, numai puțin, 

am de făcut o precizare, au tot dreptul să vină să participe, să asculte, dar în 

schimb nu trebuie să ne spună nouă că e PNL-ist că-i PDL-istă sau nu știu ce! 

Asta-i o problemă! Să o facă la conferințele dumneavoastră de presă pe care am 

văzut că le faceți foarte bine! Am 3 probleme de punctat pentru cetățenii 

Municipiului Focșani! Prima problemă ar fi așa – i-am spus domnului Primar, 

este “Școala altfel” – în perioada următoare se desfășoară la mai multe școli din 

Municipiul Focșani “școala altfel” sunt vreo 5 zile cu multe activități diverse! E 

bine că e în perioada sărbătorilor de Paști să participle la o serie de acțiuni de 

curățenie și înfrumusețare a Municipiului, bine gândite, bine localizate, și trebuie 

rezolvate în mod, și cred că tinerii sunt dornici să participe la aceste acțiuni!   

Domnul consilier Radu Nițu: 2. “Am fost și au fost de-a lungul anilor la 

Alytus, Lituania. Este cred că orașul care a invitat și nu știu ... au venit și la noi... 

cel mai des față de alte orașe care s-au pierdut de-al lungul timpului pe traseu. 

Cred că, domnule Primar trebuie să încercăm să facem acel ... proiect de înfrățire 

chiar și Ambasada României din Lituania ne-a cerut acest lucru și cred că trebuie 

reluat și să vedem unde s-a oprit și ce s-a întâmplat. Avem personal la Direcția de 

Relatții Externe din cadrul Primăriei și cred că se poate relua.  

A 3a problemă: este colegul meu domnul Dobre care vine și dânsul la 

Mândrești când poate, vreau să vă spun că a fost și domnul Primar, s-au stabilit o 

serie de acțiuni concrete de realizare a acțiunilor în cartierul Mândrești. Domnul 

Primar am vorbit și ieri și astăzi și alte dăți. Acuma îl felicit personal pe domnul 

Vulpoiu că a trecut la o altă companie. Il cunosc dar nu mai rețin numele ... vreau 

să avem o colaborare, deoarece mai sunt 2, 3 acțiuni punctuale în cartierul 

Mândrești pe care o parte le-am discutat deja cu domnul Vulpoiu la comisii și 

cred că este bine să încercăm deoarece vine și perioada Paștelui și să le finalizăm 

în bună credință în cartierul Mândrești. Vă mulțumesc. Folosiți conferințele de 

presă la dumneavoastră și spuneți ce vreți acolo, iar aici în Consiliul Local să 
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vorbim probleme concrete ale cetățenilor Municipiului Focșani și ceea ce se 

întâmplă și ce face domnul Primar împreună cu domnii viceprimari din 

Municipiu”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Mulțumesc domnule 

consilier, domnul consilier Tănase Neculai vă rog”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Mulțumesc domnule președinte de 

ședință să știți că am ascultat cu atenție ceea ce a spus fiecare, l-am ascultat … “ 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Și ați întrerupt mereu”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Am ascultat mereu… l-am ascultat 

pe domnul doctor care mi-a pronunțat și numele și spunea acolo de spital… eu în 

prima fază am crezut că vorbiți despre Clinica dumneavoastră privată, eu așa am 

crezut. După aceea mi-am dat seama că dumneavoastră vorbiți despre Spitalul 

Județean care este ultimul în țară. Nu avea cum să fie așa, aici este problema … 

știți, dar dincolo de acest lucru lăsați că … cine naște, cine nu naște, știu mai bine 

bolnavii din Vrancea toată lumea ocolește Spitalul Județean. L-am ascultat pe 

domnul Iorga care s-a întâlnit el cu cetățenii, probabil că discuții de-astea le-ați 

avut în baie. Domnul viceprimar v-ați întâlnit cu cetățenii să le spuneți câte străzi 

ați făcut anul trecut din cele 48 de străzi?  Nu s-au revoltat oamenii? I-a mai 

căutați un pic pe cetățeni și vedeți ce spun de taxa de salubritate pe care ați votat-

o cu 5 mâini. Ia mai …. Ia mai întrebați …. Nu v-au întrebat”? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu:  “Eu vă spun că m-am întâlnit 

cu cetățeni care v-au votat și acum își mușcă mâinile. Mi-au zis domnule … am 

fost niște ….”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnule eu nu te-am întrerupt pe 

dumneata … când ati mărit gicacaloria, domnule nu v-au întrebat de ce ați mărit 

gicacaloria? Domnule când ați început obeliscul nu v-au întrebat? … domnule 

când mai terminați obeliscul ăla? Nu s-au supărat? Eu am văzut că dumneavoastră 

sunteți cu butoanele, sunteți un util știți cum se spune pentru butoane. Cred că 

ăsta este rolul dumneavoastră”. 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Vorbiți despre 

problemele cetățenilor sau de problemele altora”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Vorbesc despre problemele 

cetățenilor …” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Numai atacuri ați 

lansat acuma …”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Eu vorbesc despre problemele 

cetățenilor dacă nu ascultați mai bine … da… v-au întrebat cetățenii de 1 milion 

de euro pe care i-ați băgat în paranghelii? In loc să investiți în străzi. Nu s-au făcut 

din cele 48 de străzi niciuna de la un capăt la altul, niciuna. Asta nu v-au întrebat 

cetățenii? Dumneavoastră veniți așa cum v-am spus… Aveți impresia că sunteți 

în Caragiale. Numai dumneavoastră știți realitățile acestea. Sunteți într-o realitate 

așa … da … v-au rugat cetățenii ca să plătiți taxa mai mare pe Parking, să platiți 
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taxa mai mare pe … da domnule tot cetățeanul știe ce servicii bune … Eu dacă aș 

fi în locul dumneavoastră aș tace din gură”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Ne-ați ținut în mizerie … da”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Mie mi-ar fi jenă. Cât de demagog să 

fii … sunteți….” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Vă mulțumesc. 

Domnul consilier Gheoca vă rog”.  

Domnul consilier Gheoca Corneliu: “Mulțumesc domnule președinte, 

stimați colegi, domnule Primar. Eu v-am ascultat cu interes până acum și nu am 

întrerupt pe nimeni. Vă rog ca si dumneavoastră să mă lăsați să vă spun o 

problemă reală, domnul Nedelcu pe care mi le-au sesizat …” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Colega dumneavoastră numai a aberat 

nu știu dacă vă convine uite așa să vorbesc peste dumneavoastră … pe probleme 

reale am discutat și cu dumneavoastră.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu:  “Dumneavoastră când ați vorbit nu 

v-a întrerupt nimeni”. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Eu vă spun dacă tot insistați ….” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: “Vă rog să nu-l întrerupeți, 

dânsul nu a vorbit peste dumneavoastră”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Vă spun eu că probleme reale, grave 

care au fost și au fost reparate au fost luate în bătaie de joc de colega 

dumneavoastră și de … vă place așa? Bun nu mă interesează”. 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: “Mergeți la Consiliul Județean 

și acolo puteți să ridicați tonul.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Această ființă….” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: “Făceam referire la bunul simț” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Deci referitor la bunul simț eu vă 

spun…”  

Domnul consilier Gheoca Corneliu: “Aveți cei 7 ani de acasă”? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “S-au discutat probleme grave despre 

spital, cum a fost la Spitalul Județean și unde l-am adus noi. Și au fost ….”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul Nedelcu vorbim de chestii 

reale nu, imaginare…” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Da, de chestii reale”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: “V-ați uitat la desene animate și ați 

văzut Spitalul Județean nr.1 în țară”? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Voi sunteți cu mintea la mașinuțe și 

tractorașe așa cum eram atunci când eram mici”.  

Domnul consilier Gheoca Corneliu: “Stimați colegi numai o secundă”. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Computerul Tomograf este o 

realitate”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Vedeți că aceste glume nu mai țin la 

focșăneni”.  



44 
 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Prietene lăsați-mă să vorbesc. Deci 

computer tomograf este un lucru real. Un RMN este un lucru real”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu vă coborâți la mintea lor”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Trebuie să vă urcați la nivelul nostru 

nu să coborâți ….” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Îmi dați și mie voie vă 

rog. Da, domnul consilier Gheoca vă rog”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Da să știți că lucrurile reale am 

discutat și eu, da? Și nu am spus prostii cum spune colega dumnevoastră. 

Mulțumesc”. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: “Da, vă mulțumesc domnule 

Nedelcu. Reiau … deci v-am ascultat cu atenție să știți că sunt foarte dezamăgit 

și de discursul domnului Iorga ați folosit o sintagmă … politici criminale, da? 

Dacă nu greșesc și o să fac o legătură cu … nu că o dezvolt eu acuma într-o 

problemă reală a cetățenilor, pentru că se leagă. Al -2-lea lucru sunt foarte 

dezamăgit pentru că să știti că mi-am dat seama că aveți o impresie foarte proastă 

despre noi știti că eu nu sunt nici. Totuși avem și noi niște studii … mai cunoaștem 

și noi niște termeni nu suntem chiar așa cum credeți dumneavoastră … dar să 

revin la problemă și aici o să mă refer… o să mă adresez domnului Primar. 

Domnul Primar am o reală problemă și chiar țin să o rezolvăm pentru că am foarte 

multe sesizări și aș vrea dacă se poate o mediere între instituțiile abilitate cu acele 

fire de pe stâlpii de înaltă tensiune. Deci, dacă nu știți vă aduc eu aminte în 2015 

în Parcul Bălcescu s-a întâmplat o tragedie. Acele fire de pe stâlpii de înaltă 

tensiune încă mai sunt, nu la toate recunosc. Dar, majoritatea sunt ieșite în afară 

fără căsuță fără nimic. Eu personal nu cunosc dacă acel fir mai … nu mai 

funcționează …trece curentul electric prin el sau nu că nu am de unde să știu. 

Sunt atâția copii, ies de la școală se joacă se împing, doamne ferește de vreun 

accident. Nu avem nevoie. Haideți să facem o comisie, să adunăm Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice, Electrica, Primăria să discutăm această problemă că 

bănuiesc că nu este un lucru foarte greu de a pune niște căsuțe la acele fire sau 

dacă nu să fie tăiate, nu știu o variantă trebuie găsită. Da, deci asta e … chiar este 

o problemă reală domnul Nedelcu. Nu știu dacă accesați la această idee”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Domnul Gheoca vi se pare că 

aducerea unui Computer Tomograf, o sala de operații modernă în Municipiul 

Focșani nu sunt probleme reale când înainte se operau pe o masa cu niște …”  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: “Computerul Tomograf știați că 

mulți oameni nu au avut acces la el domnule doctor”? 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Nu vorbesc cu dumneavoastră… 

sunteți prost crescută, prost educată, prost învățată” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: “Să știți că ne vedem la 

Tribunal”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Mulțumesc, Domnul 

Buzoi vă rog. Liniște în sală”.  



45 
 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul doctor …” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Domnul Buzoi” 

Domnul consilier Tănase Necula: “Domnul doctor nu mai jigniți”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “O să vă răspundă 

domnul Primar la urmă. Domnul Buzoi vă rog. Liniște aveți cuvântul”. 

Domnul consilier Buzoi Dan: “Două probleme vă spun foarte repede, nu 

vreau să vă rețin prea mult. Prima. In urma întâlnirii care a fost ieri la sediul 

Finanțelor cu cetățenii domnul Primar v-am pus o întrebare ca și cetățean pentru 

că era vorba despre zona mea. Dacă vă aduceți aminte, dacă nu vă spun eu că mă 

interesa efectiv strada pe care locuiesc eu și altele din zonă, din spate la Teatru. 

Care era diferența între refacere, reabilitare și nu mai știu ce …. Mi-ați răspuns 

că se va reface în totalitate asfaltul și … deci calea rutieră și trotuarele. Erau 3 

termeni și erau în cele două grupe de străzi. O grupă cu două străzi și o grupă cu 

trei străzi. Vreau să vă spun că zilele acestea s-a trecut la plombare nu la 

reabilitare sau la refacerea totală. Păi eu vă întreb pentru că am fost și eu …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vreți să vă răspund acum în 

direct. La ce stradă vă referitți? Este vorba de Strada Nicolae Iorga și Mărăști care 

dă spre Mare a Unirii și capătul la Duiliu Zamfirescu spre Cuza Vodă. Vă spun 

că aceste bucăți de străzi au fost plombate”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “De acord cu dumneavoastră, 

vă pot spune foarte clar ….” 

Domnul consilier Buzoi Dan: “Dumneavoastră mi-ați spus altceva atunci 

tocmai de aceea vă întreb. Le-am promis celor din zonă că în urma discuției cu 

dumneavoastră se va face”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Având în vedere … îmi 

permiteți stimați colegi să răspund? Ați văzut că nu am intervenit în discuțiile cu 

dumneavoastră”? 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul Primar “ 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Domnul consilier, un 

pic de liniște vă rog, da? Am o problemă în sală cu ordinea. Nu sunteți ordonați. 

Sunteți ca la piață”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Deci eu am vrut să-l întreb pe domnul 

Primar” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Ca la piață. Specific”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Vroiam să-l întreb ce străzi se 

reabilitează”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Nimic … “ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, mulțumesc. Intr-adevăr 

am accesat idea de a plomba o parte din străzile care sunt în jurul Pieței Moldovei 

pentru că urmează să vină sărbătorile de Paște și avem deja contractul care 

urmează să-l semnăm săptămâna viitoare pentru cele 28 de străzi pe care le-am 

enumerat printre care se regăsește și Mărăști și Duiliu Zamfirescu. Se regăsește 

și str. Oituz. Oituz nu se regăsește aici. Str. Oituz nu este în lotul celor 28 de 
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străzi, Oituzul urmează să intre într-un proces de reabilitare după parcurgerea mai 

multor etape. Suntem acum la faza DALI. La faza DALI până la proiectare cu 

execuție mai este cale lungă. Din momentul semnării contractului pentru DALI 

în funcție de cum s-a estimat, termenul lucrărilor. Cea mai lungă perioadă pentru 

întocmirea DALI este de 60 de zile, urmează 7 zile verificarea documentației, 

după care se propune în Consiliul Local aprobarea indicatorilor, după ce se aprobă 

indicatorii în Consiliul Local se trece la obținerea avizelor și documentațiilor 

necesare pentru obținerea autorizației de construire și după ce avem autorizația 

de construire se scoate la licitație caietul de sarcini pe proiectare tehnică și 

execuție, da? Care proiectare tehnică și execuție, licitația numai pentru cele 28 de 

străzi s-a început în luna iulie și s-a finalizat abia la sfârșitul lunii martie 2019. 

Deci a durat aproape 9 luni de zile o licitație. Să înțelegeți de ce durează atât de 

mult reabilitarea. Și am spus până când demarăm lucrările de reabilitare sau de 

reparare dar când spunem reparare vorbim de înlocuirea covorului asfaltic în 

totalitate, când spunem de reabilitare vorbim de repararea integrală a sistemului 

rutier, pornim de la fundație, un strat de balast suport cu tot ce trebuie până la 

asfalt, borduri, trotuare, spații verzi și așa mai departe. Da? De aceea am zis 

haideți să reparăm că vin sărbătorile și dacă tot vorbim de sărbători am făcut încă 

de ieri un anunț public în cadrul unei emisiuni televizate că în următoarea 

perioadă împreună cu CUP Salubritate și DDSP vom declanșa aceeași campanie 

pe care am făcut-o în fiecare an în ultimii doi ani - curățenia de Paște. Invităm 

toți cetățenii care doresc să se alăture acestei campanii în mod voluntar  inclusiv 

dacă doresc elevi de la școlile din Municipiul Focșani, în “Săptămâna Altfel” să 

se alăture acestei activități. Oricum noi împreună cu toți colegii și cu angajații de 

la CUP Salubritarte si DDSP vom igieniza aceste locuri. Da.  

Există o mare discuție pe tema acelei declarații care ați aprobat-o în 

Consiliul Local cu privire la declararea taxei de salubritate. Inițial am dori să 

depună doar cei care nu au încheiat contract. Din păcate, am constatat din lipsă 

de interes probabil … să nu îl numesc altfel din partea conducerii CUP 

Salubritate, dumnealor nu au avut dorința să aibă un număr real de abonați lăsând 

la voia intâmplării pe ceilalți care nu accesat la această idee. Am încercat să facem 

o comparație a bazelor de date. Am solicitat baza de date de la CUP Salubritate 

și am comparat-o cu baza de date existentă la noi la impozite și taxe. Nu am avut 

cum să o comparăm. Singurul element de identificare a unei persoane stiți foarte 

bine este CNP-ul, da? Numele sau prenumele se mai pot repeta. Nu aveau domnii 

de la CUP Salubritate, nu aveau CNP -ul. Deci ei de la începutul  anului 2016, 

din mandatul trecut… domnul consilier Buzoi stiți deoarece ați votat acea 

hotărâre, deci noi nu am făcut altceva decât să facem un regulament pentru 

aplicarea unei hotărâri adoptate în mandatul precedent. Da? Iar când am dorit să 

facem acel lucru întradevăr mi-aș fi dorit să nu pun toți cetățenii pe drumuri dar 

mi-am dat seama că nu putem să-i identificăm. Domnișoară dacă stiți sau nu știți 

…știu foarte bine ce spun și am discutat cu cetățenii. In contractul ANL nu este 

prevăzut și contractul cu CUP Salubritate”. 
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Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: “Salubritatea trimite direct 

fiecărui locuitor de la ANL domnule Primar dacă nu știați”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Pentru că ați făcut contract cu 

ei dacă nu stiați … “ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Uitați-vă în contractul de la 

ANL”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: “A 2 chestiune antreprenorii ….” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: “Doamnă eu nu v-am întrerupt”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Doamna Dimitriu...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „... lăsați” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă dau cuvântul să vorbiți 

după. CUP Salubritate în acest moment are un nou director este vorba despre 

domnul director Vulpoiu Adrian prezent aici de față și mulțumesc pentru toată 

activitatea de la DDSP și pentru că a dat dovadă de o bună organizare și de un 

bun management la această direcție. Am decis că este posibil că și aici la CUP 

Salubritate să facă ordine și curățenie în primul rând pentru că sunt probleme 

grave de management acolo, deși i-am acordat toată încrederea domnului 

Profiroiu nu mi-a confirmat în momentele cele mai dificile și unul din momente 

a fost și acesta cu identificarea tuturor cetățenilor. Nu este posibil și cred că, deși 

punem pe drumuri pe cetățeni cred că sunt în asentimentul meu, deoarece nu este 

posibil ca noi cei care plătim gunoiul să plătim și pentru ceilalți care nu plătesc și 

aruncă gunoiul peste tot. In pubele la blocuri, îl pun pe unde apucă pe spații verzi, 

la marginea orașului și așa mai departe. Este într-adevăr o problemă deosebită 

acest lucru. Este un moment zero în care ne dorim cu toții să facem ordine în ceea 

ce înseamnă numărul de abonați. Să nu mai spun faptul că numărul total de 

aproximativ 4200 de agenți economici cât are Municipiul Focșani înregistrat la 

Direcția de Finanțe Publice, CUP Salubritate va încheia contracte cu aproximativ 

1800. Din cei 4200 mai admitem faptul că 1400 au activitatea suspendată, faceți 

un calcul să vedeți câți agenți economici nu au încheiat contract cu CUP 

Salubritate. Vă aduc la cunoștință faptul că, CUP Salubritate a venit în luna 

decembrie să solicite o mărire de tarif pentru toți cei care plătesc. De aceea am 

spus că nu sunt de acord să mărim tarifele pentru a plăti toți cei buni platnici și să 

facem o echitate pentru toată lumea și să ajungem în situația ca fiecare să 

plătească pentru ceea ce producem. In ceea ce privește Asociațiile de Proprietari 

am o situație făcută de către Corpul de Control care reliefează foarte clar 

următoarea situație. Nu toți cetățenii plătesc la fel aceeași taxă de salubritate, deși 

este același tarif de salubritate sunt diferențe maxime între Asociațiile de 

Proprietari. Fiecare administrator face o împărțire după bunul plac și sunt situații 

în care 1 persoană într-o Asociație de proprietari plătește 11 Ron și altă persoană 

din altă Asociație, 12 lei sau 13 lei în funcție de cum face împărțirea 

administratorul”. 

Domnul consilier Buzoi Dan: „Nu este ceva unic”? 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aplicarea acestor prevederi de 

către administrator pe Asociațiile de proprietari ei fac împărțirea, declară una la 

CUP Salubritate, declară că are 25 de persoane în bloc, el în realitate are 30 de 

persoane și când îi vine factura de 100 Ron în loc să o împartă la 25 de persoane 

o împarte la 30 de persoane și normal că iese un tarif mai mic la administratorii 

acelor locatari din bloc. Pe când alți administratori care nu îi interesează acest 

lucru sau avantajează pe unii în avantajul altora din cadrul Asociației de 

Proprietari ... sunt cazuri de la o scară la alta și vă invit să verificați la aviziere să 

vedeți că sunt diferențe de tarif pe avizier. De acolo am luat aceste informații, nu 

din altă parte. Corpul de Control a mers în fiecare bloc și a verificat să vadă ce 

scrie la fiecare avizier și vă pot pune la dispoziție această situație, poate am fost 

eu informat greșit... dar mă îndoiesc de acest lucru. Bun. In ceea ce privește 120 

de euro plata este total eronat. Informația care a fost preluată din ziarele 

tendențioase și plătite de unii și de alții este total fals. In ceea ce privește repararea 

pavajului și dacă discutăm despre pavaj, da sunt de acord că acolo trebuie făcut o 

reparație capitală în Piața Unirii pentru că a fost refăcut un proiect foarte prost de 

guvernarea PDL când era la Ministerul Dezvoltării doamna Udrea. In ceea ce 

privește Alytus domnul consilier, relația cu orașul Alytus da? Mi-aș dori să 

finalizăm procedura de infrățire însă le-am transmis de curând invitații anul trecut 

de fapt ... le-am trimis invitație de participare la Zilele Municipiului Focșani și 

nici măcar nu au răspuns. Mi-aș dori să vină în continuare.  In ceea ce privește 

cablurile nu numai cele care sunt vizibile domnul consilier la baza stâlpului  le-

am observat și eu, le-am verificat avem societatea care asigură administrarea și 

întreținerea iluminatului public va verifica și acele cabluri. Le-am verificat? 

domnul director vă rog.  

S-a făcut această verificare dar mai este o altă acțiune pe care va trebui să 

o întreprindem în cel mai scurt timp. Am dat un termen tot printr-o hotărâre de 

Consiliu Local ca până la data de 31 Decembrie 2018 toți care au rețele de 

comunicații prin cablu în Cartier Sud unde avem deja finalizat proiectul integrat 

de dezvoltare să coboare cu rețelele în subteran, iar pentru restul orașului să 

identifice cablurile cu etichetă. Cablurile care nu vor fi identificate vor fi 

eliminate. Încă mai stau și mai aștept deoarece am făcut corespondența cu 

dumnealor, le-am identificat le-am adus la cunoștință, cele care nu au accesat la 

această idee că nu aș vrea să ajungem la următoarea situație. Mă urc imediat pe 

stâlp personal, pot să tai cablurile. Dar mă gândesc că o să fie o problemă pentru 

că toți cetățenii vor avea de suferit”.  

Domnul consilier Buzoi Dan: „In Sud s-a rezolvat cu cablurile”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „In Sud mai sunt câteva 

societăți care nu au ... asta vroiam să vă spun. Una singură ... sunt două societăți 

dacă mă întrebați pe mine Telekom în primul rând da?  Si dacă nu mă înșel mai 

are unele zone și altă societate. Are și UPC -ul. Deci cu cablurile pe stâlpi luăm 

măsuri și într-adevăr este o problemă și o vom ... rezolva . Vor fi verificate și vor 

fi căsuțe sau scoase. Vreau să vă aduc la cunoștință stimați consilieri locali că am 
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depus deja cererea de finanțare pentru modernizarea iluminatului public pe 

arterele principale din Municipiul Focșani, proiect în valoare de aproximativ 15 

milioane de euro care este acum în evaluarea ADR Sud Est Brăila și care 

presupune înlocuirea de fapt iluminarea tuturor stâlpilor SC ELECTRICA și 

montarea de stâlpi noi care să fie în proprietatea Primăriei. Nu știu dacă știți toți 

stâlpii din Municipiul Focșani adică cu mici exceptii sunt proprietatea SC 

Electrica. Prin proiectul pe care l-am propus de finanțare pe Fonduri Europene 

vom avea stâlpii proprii și vom gestiona așa cum știm noi pentru a nu mai apela 

la ei de fiecare dată, să stingem lumina că sunt probleme în nu știu ce zonă. Aseară 

era aproape un sfert de cartier la ora 10.00 seara pe partea de Gară, pornind de  pe 

bulevardul Mărășești, pe Bârsei, Odobești, Bicaz, Muncitori toate străzile din 

zona respectivă erau în beznă. Imediat am luat legătura. Am discutat cu domnul 

director și s-a rezolvat problema. A fost o defecțiune de la Electrica nu a fost de 

la noi.  

Bun și acuma vreau să vin cu o chestiune care poate cred că ar mai răspunde 

unor solicitări din partea dumneavoastră. Vin cu o chestiune simplă și o 

propunere. Haideți să facem un lucru care să poată sa eficientizeze activitatea atât 

în zona parcărilor cât și în zona curățeniei și în zona mai multor chestiuni. Ați fi 

de acord, stimați consilieri să inițiem un proiect de hotărâre de fuziune a SC CUP 

Salubritate cu SC Parking”?  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Primar 

dumneavoastră ... ați pus o întrebare dacă suntem de acord sau nu”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da am pus o întrebare, o 

secundă ca să justific. Nu am terminat. Parking SA în statut are printre altele și 

obligația de a asigura curățenia și deszăpezirea locurilor de parcare pe care le 

administrează. Trebuie să o spun cu părere de rău că nu au făcut ceea ce mi-am 

dorit până acum și am un mare regret pe această chestiune pentru că ei s-au 

focusat pe o zonă foarte ... au pornit cu stângul. Ei trebuiau să gestioneze locurile 

de parcare cu plată care aduc venituri și din acele venituri puteau să meargă să 

vorbească cu cetățenii și să închiriem doar parcările unde într-adevăr sunt condiții 

civilizate de a parca o mașină. Nu să dăm parcări în zone în care mie îmi este 

rușine și am interzis. Am luat legătura cu Parking-ul vroia să dea niște locuri de 

parcare undeva prin spate pe strada Pictor Grigorescu unde acolo va trebui să 

intervenim în forță, unde sunt proiecte pentru zona respectivă. Mai mult vom 

reabilita punctul termic și va trebui să facem foarte multe săpături. In spate la 

Grădinița 16, la garaje. Da și eu când am fost acolo și eu mă întâlnesc cu cetățenii 

chiar dacă credeți că nu merg și am discutat cu dânșii și mi-au semnalat acest 

lucru privind repartizarea locului de parcare și am interzis domnului Statache și 

să nu mai repartizeze locuri de parcare în zonele nereabilitate. Iar de aceea eu am 

zis hai să facem o chestiune. CUP Salubritate va avea mai multe posibilități fiind 

dotată cu multe utilaje și având și acest spectru. Să facem o singură societate în 

care să unim și activitățile de la DDSP care țin practic de întreținerea dumnealui 

public. Ceea ce înseamnă spații verzi, deszăpezire, dezinsecție, deratizare, 
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măturat stradal și așa mai departe. Să facem o singură societate care să fie 

gestionată dintr-un singur centru de comandă și de acolo toate să facă și ar merge 

mult mai bine zic eu toate aceste alucruri. Eu vă consult acum pe dumneavoastră, 

dacă considerăm că este oportun o pornim dacă nu are sens să ne mai jucăm cu 

proiectul de hotărâre să pornim să le facem și apoi să ne dăm cu părerea că sunt 

bune sau nu sunt bune. Dacă aveți alte propuneri vă aștept”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Primar apropo de 

propunerea pe care o faceți cred că nu este cazul la diverse în ședință de Consiliu 

Local să faceți propunerea ci există da, ședințele de comisii în care puteați 

propune lucrul acesta și mai mult decât atât eu mă bucur foarte mult pentru 

cetățenii Municipiului Focșani ca, acum prin ceea ce spuneți da și ce doriți și 

cereți ajutorul nostru în acest lucru este neputința de care ați dat dovadă prin 

înființarea Parking”. 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „V-a fost cerută o 

părere? Vă mulțumesc”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: „Păi și atunci ...”   

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Este foarte urât. Inchid 

ședința. Vă mulțumesc”.  
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