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                 R O M A N I A                                                                               

         JUDETUL VRANCEA                                                                          

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

    

    

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

din 31 ianuarie 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. 

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Dan Grigoraş – Director executiv Direcția Relații interne și 

internaționale;   

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

agricultură; 

 d-na Rodica Constantinescu – Inspector Serviciu administraţie publică 

locală, agricultură; 

 d-ra Radu Andreea Nicoleta – Arhivar, Serviciu administrație publică 

locală, agricultură; 

 d-na Cherciu Andreea – Șef Serviciu Autorizări Construcții; 

 d-na Carmen Grosu – Director executiv Direcția Economică; 

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii; 

 d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor 

și investițiilor; 

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

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

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

Consiliului Local; 

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

privat, publicitate; 

 d-nul Imireanu Adrian – Șef Serviciu Proiecte;  

 d-nul Ciobotaru Ioan Mihai - Director Direcția de Asistență Socială, 

Focşani; 

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

 d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, 

Focşani; 

 d-na Poieană Simona – Șef Serviciu buget, contabilitate; 
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 d-nul Păduraru Coban – George - Daniel – Șef Serviciu strategie și 

dezvoltare urbană; 

 d-na Isac Oana – Director Serviciu Public Creșe; 

 d-na Șerbănuț Marilena – Director Ateneul Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani; 

 d-na Baciu Micșunica – Șef serviciu resurse umane, managementul 

calității; 

 d-nul Hagiu Marian – Inspector Serviciu administrarea domeniului public 

și privat, publicitate; 

 d-nul Alecsandrescu Dorian – Director Poliția Locală a Municipiului 

Focșani; 

 d-nul Statache Nicușor – Director Parking SA Focșani; 

 d-nul Michulec Nicușor – inspector Serviciu Corp de Control al 

Primarului; 

 d-na Murgoci Maria – Director Ansamblul Folcloric Țara Vrancei; 

 d-na Ghiuță Carmen – Șef Serviciu juridic, contencios; 

 d-nul Merchea Manole – Director SC Enet SA Focșani. 

         La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale. 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Sărut mâna, doamnelor, domnișoarelor. Bună ziua, domnilor! Bine-ați venit la 

ședința ordinară din 31.01.2019, prima ședință ordinară a Consiliului Local 

Municipal, ședință la care absentează domnii consilieri Nedelcu Mihai și Filimon 

Ionuț. Fiind prezenți în sală 19 consilieri locali, mai mult decât majoritatea simplă 

pe care o cere art. 40 alin. 1 din Legea administrației publice locale. Apreciez că 

putem da curs ordinii de zi. Înainte de aceasta, aș ruga domnii consilieri să se 

pronunțe cu privire la procesul-verbal al ședinței ordinare din 12 decembrie, anul 

trecut. Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate.” 

 Nu sunt discuţii şi se supune la vot acest proces-verbal și se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Vă reamintesc că în 14 ianuarie 2019 a avut loc o ședință extraordinară pe care 

am consemnat-o, într-un material pe care vi l-am transmis. De altfel, acesta este 

procesul-verbal al ședinței extraordinare. Dacă sunt observații pe marginea 

acestui material?” 

 Nu sunt discuţii şi se supune la vot acest proces-verbal și se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Vă mulțumesc și pentru această majoritate. Dau cuvântul domnului președinte 

de ședință pentru a intra în ordinea de zi. Vă mulțumesc!” 

 Secțiunea I – proiecte de hotărâri 

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

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea 
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organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. 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 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu 

lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului 

Public Creșe; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. 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 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației    tehnico-economice 

– Faza SF, a indicatorilor tehnico economici și a descrierii investiției propuse a fi 

realizată prin proiectul „Implementarea unui sistem de management al traficului 

și monitorizare”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației   tehnico-economice 

– Faza SF, a indicatorilor tehnico economici și a descrierii investiției propuse a fi 

realizată prin proiectul „Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației 

bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing”; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației   tehnico-economice 

– Faza DALI, a indicatorilor tehnico economici și a descrierii investiției propuse 

a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane 

în zona Bahne”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii 

contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a 

gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru strada și fundătura 

Odobești; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare 

grup sanitar și Rampă acces persoane cu dizabilități la Minicolegiu” - Colegiul 

Național „Alexandru Ioan Cuza”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Sistematizare, 
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iluminat și drumuri acces – Cămin pentru persoane vârstnice, municipiul Focșani, 

județul Vrancea”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 

287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de 

investiții „Refacere infrastructură strada Ion Basgan” din municipiul Focșani, 

județul Vrancea, cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 

353/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza proiect tehnic 

de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Alimentare cu energie 

electrică 10 locuințe modulare situate în strada Tisa T. 70, P. 4145”; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

local nr. 256/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza studiu 

de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele, 

etapa a II-a” – municipiul Focșani”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

local nr. 108/265/30.09.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, 

faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Extindere Școala nr. 10 

„Duiliu Zamfirescu” cu 8 săli de clasă, reamenajare grupuri sanitare, realizare 

termosistem pe exterior la clădirea școlii și a sălii de sport”, din municipiul 

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

16. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificările 

și completările ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de 

alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Focșani în procent de 5% 

din tariful de transport, distribuție și furnizare a energiei termice și modul de 

utilizare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,20 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru susținerea proiectelor 

„Poștașul inimii” și „De ce te iubesc, mamă”, inițiate și organizate de Consiliul 

local al tinerilor Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea 

sărbătorilor de primăvară – 1 și 8 Martie 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi zilei de Dragobete, 

sărbătoare tradițională românească, în data de 24 februarie 2019; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin 

curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze 

competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la furnizarea și 
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prestarea serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul 

Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului 

Focșani în Adunarea Generală și în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, 

județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul 

Focșani a apartamentului nr. 72, în suprafață utilă de 10,00 mp, situat în Focșani, 

str. Aleea Căminului nr. 12, bloc G2, et. 3, înscris în Cartea Funciară nr. 50768-

C1-U29; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de apartamente dintre 

municipiul Focșani și  doamna Ciubotaru Anișoara; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

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

terenului în suprafață de 23,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 22, 

județul Vrancea, T. 93, P. 5280 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnii Băeșu Ghiorghi și Bonea Elena-Cristina; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

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

terenului în suprafață de 19,60 mp. situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, bl. 9, 

județul Vrancea, T. 188, P. 10176 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Nedelcu Maricel; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcțiilor 

identificate cu C1-C10 situate în Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 14, ce aparțin 

domeniului public al municipiului Focșani, aflate în administrarea Colegiului 

Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, în vederea demolării, întrucât nu mai sunt 

necesare activității de învățământ; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

27. 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. 

501/2018 privind aprobarea listei de priorități; Iniţiatori: consilieri locali, 

Ailincuței Lauriana,   Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan, Mihai Petruț 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un 

număr de 7 (șapte) 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; 

Iniţiatori: consilieri locali, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan, 

Mihai Petruț 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de trei schimburi de 

locuințe A.N.L. situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv cartierul 

Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: 
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consilieri locali, Ailincuței Lauriana,   Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan, Mihai 

Petruț 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia 

Brîndușescu Nicolae din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 40 

în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 28 în conformitate cu 

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

ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana Maria, RaduNițu 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora 

li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței 

nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: 

consilieri locali, Dimitriu Ana Maria, Radu Nițu 

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

garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 13 înscrisă în CF 

51903-C1-U47 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U39 UAT 

Focșani către doamna Dănăilă Alina Cristina; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

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

apartamentului compus din 2 camere, situat în Focșani, str. Bradului nr. 4, bloc 

4, ap. 9 înscrisă în CF 51908-C1-U17 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 

51908-C1-U10 UAT Focșani către domnii Munteanu Gabriel Daniel și Munteanu 

Ana Maria; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 5 înscrisă în CF 51892-C1-U2 

UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U31 UAT Focșani către domnii 

Apostu Cătălin Constantin și Apostu Camelia; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

35. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe 

perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 277 mp. situat în 

Focșani, Tarla 102, parcela 5463 Cc, aparținând domeniului public al 

municipiului Focșani, către Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” - Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

37. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

38. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului 
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bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

39. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

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

locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

40. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale realizate în anul 2018 de către doamna Pascaru Carmen, 

consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului 

local al municipiului Focșani; Inițiator: consilier local Mersoiu Ionuț 

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări 

1. Raport pentru anul 2018 privind transparența decizională în administrația 

publică, conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată; 

2. Raport privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor 

cu handicap în semestrul II-2018. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă 

mulțumesc și eu domnule Secretar. În primul rând, bună seara domnule Secretar! 

Bună seara doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Dacă sunt discuții 

pe marginea ordinii de zi? Da, domnule consilier, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș 

vrea să vă aduc la cunoștință că pe ordinea de zi nu este trecută rubrica diverse și 

declarații politice. Vă rog s-o trecem pe ordinea de zi.” 

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

Tănase. Fără nicio problemă! Mai sunt și alte discuții? Da, domnul viceprimar!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnule președinte, vă 

mulțumesc frumos! Nu este în legătură cu ordinea de zi. Mai mulți colegi m-au 

întrebat, ce este în această sacoșică, pe care ați primit-o fiecare dintre 

dumneavoastră. Dacă v-aduceți aminte, anul trecut, noi am aprobat un proiect 

educațional. Nu știu dacă domnul profesor Pătrașcu de la Unirea… este în sală. 

Nu era sigur că poate veni, din acest motiv, m-a rugat pe mine să v-aduc aceste 

materiale. Noi am aprobat atunci o sumă de bani pentru realizarea acestui proiect, 

care se numește ”România 100.2100.152”, un nume extraordinar de interesant, 

care înseamnă în primul rând peste 100 de ani de la crearea statului unitar român. 

2100 de ani, care au trecut de la preluarea puterii de către Burebista și unirea 

triburilor geto-dacice din Dunărea de Jos. Și 152 de ani de la înființarea 

Colegiului Național Unirea. Este un material extraordinar, aveți și un CD, să-l 

vizionați acasă. O muncă de peste 6 luni de zile, prin care atât profesorii 

îndrumători, cât și participanții, care-au fost elevi, adolescenți de la Colegiul 

Unirea au cutreierat în toată România. Au adus dovezi, materiale fotografice, alte 

documente scrise privind naționalitatea și istoria românilor, dovezi autentice, prin 

care acești tineri au demonstrat că sunt niște români adevărați și-au înțeles de 

unde li se trag rădăcinile și cât de vechi sunt. Vă mulțumesc foarte mult!” 
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 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Da. Mai sunt 

discuții pe marginea ordinii de zi? Domnul consilier Tănase!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Este legat de ordinea de zi. 

Dacă se poate? Cum doriți. Motivat de faptul că domnul Primar lipsește și am 

preluat automat atribuțiile dumnealui, vă rog să-mi permiteți să vin în 

completarea ordinii de zi cu 3 proiecte. Le-am discutat împreună și la Comisii 

aseară.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule viceprimar, dacă-mi 

permiteți? Pentru că era ceva înainte să faceți dumneavoastră completarea.    

Dacă-mi permiteți să spun câteva cuvinte?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă rog!” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Pe strada Rarău, pentru că nu este pe 

ordinea de zi, și tocmai de-asta vreau să adaug. Pe strada Rarău, unde înainte a 

fost un loc de joacă, vis-a vis de punctul termic, s-a inițiat o dezbatere publică 

vis-à-vis de construcția unui bloc. Și vreau să vă spun, că dacă cetățenii din zonă 

sunt nemulțumiți, unii chiar sunt speriați, că se construiește acel bloc. Eu aș vrea 

ca…. păcat că nu este domnul Primar. Dar dacă dumneavoastră ați preluat 

prerogativele domnului Primar, să le spuneți în câteva minute, domnilor, care sunt 

în sală. Sunt câțiva cetățeni în sală. Să le explicați într-un minut, 2, 3 cât aveți 

dumneavoastră posibilitatea despre ce e vorba acolo. Și ce se întâmplă.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Da. Nu știu dacă e momentul 

acum să discutăm.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi cetățenii sunt aici în sală și de 

asta ca să… ar fi bine să….” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Am primit și un memoriu din 

partea cetățenilor. Știm despre ce este vorba. Este la domnul arhitect șef. Îi dau 

dumnealui cuvântul atunci. Era normal s-o discutăm la diverse. Dacă doriți acum, 

nu-i nicio problemă.” 

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

sunteți de acord să-i dăm cuvântul domnului arhitect șef, să ne spună câteva 

cuvinte.”  

 Domnul Daniel – George Coban - Păduraru, Șef Serviciu strategie și 

dezvoltare urbană: „Bună ziua sau seara! Știm despre intenția beneficiarului de 

a realiza un PUZ pentru construirea unui bloc de locuințe P+4. Proiectul a fost 

postat pe site în vederea dezbaterii publice și urma, dacă nu erau obiecțiuni, din 

partea cetățenilor, să fie introdus în ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism, pentru aviz de oportunitate. Am primit la sediul…. 

observațiile și am făcut răspuns beneficiarului.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Și chiar sunt câțiva cetățeni aici, dacă 

vreți să le spuneți direct dânșilor. Uitați. Sunt acolo.” 

 Domnul Daniel – George Coban - Păduraru, Șef Serviciu strategie și 

dezvoltare urbană: „Se va analiza proiectul în Comisia tehnică și probabil că 

proiectantul va găsi o soluție, în așa fel încât, să nu fie probleme cu vecinătățile.” 
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 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Stimați cetățeni, deci noi am 

primit memoriul dumneavoastră. Am înștiințat proprietarul, cel care dorește să 

construiască și proprietarul terenului. Urmează ca el să ia niște măsuri și să vină 

cu alte propuneri în fața dumneavoastră în următoarea ședință. Bineînțeles că o 

să fiți înștiințați. Este normal.” 

 Domnul Daniel – George Coban - Păduraru, Șef Serviciu strategie și 

dezvoltare urbană: „Terenul este proprietatea particulară în momentul de față 

și…. Nu știu să vă răspund la această întrebare. Și fiind proprietate particulară, 

este dreptul dumnealui de a-l valorifica, după cum… Eu personal nu știu să vă 

răspund la această întrebare.” 

 Domnul Tănase Alexandru: „Locuiesc pe strada Dornei, acolo unde este 

problema. Deci pe terenul respectiv, a fost spațiu verde, parc și loc de joacă pentru 

copii, cel puțin așa a figurat la primărie. Și acum suntem în această situație, când 

s-a lipit acolo, pe un stâlp, acest afiș că se va construi ceva.” 

 Domnul Daniel – George Coban - Păduraru, Șef Serviciu strategie și 

dezvoltare urbană: „Atâta timp cât beneficiarul prezintă un act de proprietate, 

trebuie să-l credem pe cuvânt.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Bineînțeles că vi se pune la 

dispoziție actul dumnealui de proprietate. Mai mult decât atât, în memoriul 

respectiv, dacă țin minte, ați subliniat mai multe puncte: 

- gradul de însorire; 

- gradul de umbrire; 

- inclusiv dacă este proprietar sau nu. 

Toate aceste lucruri.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnule 

viceprimar, eu propun altceva. Dacă m-ascultă un pic domnul Tănase. La 

următorul C.T.U.A.T., să fiți invitat și dumneavoastră. O să dezbatem acest 

proiect.” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Și mai faceți o precizare… Nu-i aprobat 

niciun proiect pe tema asta.” 

 Domnul Daniel – George Coban - Păduraru, Șef Serviciu strategie și 

dezvoltare urbană: „În condițiile observațiilor făcute de dumneavoastră, 

proiectantul va trebui să găsească acum o altă soluție cu care să se prezinte la 

ședința de Comisie tehnică.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Și vă invităm și pe 

dumneavoastră.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Lăsați un 

număr de telefon, ca să avem și o să vă chemăm când avem ședința. Este bine 

așa?”  

 Domnul Daniel – George Coban - Păduraru, Șef Serviciu strategie și 

dezvoltare urbană: „Sunteți invitat! Vă mulțumesc!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „În momentul de față nu se 

construiește nimic acolo. Asta e clar.” 
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 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Nu-i nicio 

aprobare. Bineînțeles. Autorizații. Nu-i nimic. Da. Vă rog, domnul.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Voiam să vă citesc proiectele 

în completare a ordinii de zi: 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării, și după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focșani. 

 Al doilea proiect în completarea ordinii de zi, privește aprobarea trecerii 

unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul 

privat al municipiului Focșani. 

 Și ultimul proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea hotărârii 

Consiliului Local nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani. 

 Și aș mai avea o….  

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

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „O mica problemă, dacă sunteți 

de acord să alocați, ca la fiecare ședință, deoarece s-a dovedit a fi eficientă, 

metoda minutelor.” 

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

propun 1 minut pentru fiecare consilier. Da, domnul Gheoca, vă rog!” 

 Domnul consilier Dumitru - Corneliu Gheoca: „Mulțumesc, domnule 

președinte! Bună seara! Eu aș propune 2 minute.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Bună seara! 

Supunem la vot … fiecare propunere.” 

 Domnul consilier Dumitru - Corneliu Gheoca: „Pentru fiecare vorbitor.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Bun! 

Haideți. Prima dată să supunem la vot inițiativa domnului consilier Tănase pentru 

partea a III-a, nu? Cum ar fi, nu? Diverse, declarații politice.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Supunem și 

proiectele adăugate de domnul viceprimar Iorga. Cine este pentru? Proiecte pe 

care le-a adăugat. Cele 3. Imediat domnul consilier. Mai aveți? Dacă aveți 

proiecte? Da, vă rog! Vă rog, spuneți!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul au luat… Bună ziua, în primul 

rând. Eu am ridicat mâna.” 

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

domnul consilier!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Am și eu 2 proiecte de introdus pe 

ordinea de zi. Primul proiect: 

  Propunere de proiect hotărâre Consiliul Local – Drumul județean 205 P, pe 

segmentul Mândrești-Moldova, Drumul județean 204 D Focșani-Suraia, în 

lungime de un km, este în administrarea Consiliului Județean și este într-o stare 

deplorabilă. Niciodată pe parcursul existenței lui, nu a fost asfaltat și nici n-a 

existat un proiect, ca în viitorul apropiat să fie asfaltat. Reabilitarea acestui drum 
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ar scuti locuitorii cartierului Mândrești – Moldova, de un ocol destul de mare prin 

Mândrești – Munteni, și ar scurta astfel distanța până la Focșani. Având în vedere 

acest aspect, propun preluarea în administrarea primăriei, a acestui drum și 

ulterior, asfaltarea lui. Acesta este primul proiect. 

 Al doilea proiect: proiect de hotărâre Consiliul Local privind eliminarea 

unor eventuale fapte de corupție. Având în vedere, situații în care diferite 

persoane sau grupuri de interese au fraudat sau încearcă să fraudeze bugetele 

locale prin lucrări de proastă calitate efectuate de societăți comerciale, pe care le 

administrează sau la care sunt acționari. Depășirea termenelor de execuție 

aducând prejudicii imense bugetelor locale, mai ales, în derularea unor proiecte 

cu finanțare europeană. Intrarea în insolvență, în timpul derulării unor contracte, 

ale societăților comerciale pe care le administrează sau la care sunt acționari 

creând prejudicii mari comunităților locale. Înființarea altor societăți comerciale, 

pe care le administrează, sau la care sunt acționari, în acest fel evitând, 

răspunderea pentru contractele derulate de fostele societăți comerciale, la care au 

fost acționari sau administratori. Înființarea altor societăți comerciale, pe care le 

administrează sau la care sunt acționari soții, soțiile, rudele de gradul 1 sau 2. Prin 

astfel de paravane continuând nestingherit să aibă acces la proiectele 

comunităților locale. Având în vedere aceste aspect, propun: 

 Se interzice subcontractarea lucrărilor câștigate prin încredințare directă 

sau câștigate prin licitație organizate de Primăria Focșani, Consiliul Local sau 

Unitățile Subordonate, cu excepția lucrărilor, care nu sunt în obiectul de activitate 

al contractantului sau pe care nu este autorizat să le execute. În cazul amenajării 

și asfaltării străzilor, se restituie o garanție de 3 ani de la data recepției. Dacă în 

termenul de garanție, mai sus menționat, în carosabil apar găuri, gropi, 

executantul lucrării este obligat să înlocuiască covorul asfaltic, pe acea bandă de 

mers de distanță de 3 m, înainte și înapoi, de la defecțiunea constatată. Dacă strada 

e mai scurtă de 6 m, se asfaltează întreaga stradă. Dacă o societate comercială 

căștigătoare a unei licitații, încalcă prevederile prezentei hotărâri, sau ale caietului 

de sarcini, aceasta nu va mai avea dreptul de a mai primi lucrări prin încredințare 

directă sau de a participa timp de 10 ani la licitațiile organizate de Primăria 

Focșani, Consiliul Local sau Unitățile Subordonate. Mai continui. Mă scuzați! 

Am o ușoară gripă… Mă scuzați! Continui. Articolul 4. Vă dau și dumneavoastră 

dacă vreți. Da. Mă scuzați! Continui, da? Dacă o societate comercială căștigătoare 

a unei licitații intră în insovență, din cauze imputabile acesteia, în timpul derulării 

unui contract, producând prejudicii, aceasta nu va mai avea dreptul de a primi 

lucrări prin încredințare directă sau de a participa la licitație. 

 Articolul 5 - dacă o societate comercială are un acționar sau un 

administrator, o persoană, care a fost acționar sau administrator al unei societăți 

comerciale, care se regăsește în situația prevăzută la articolul 3 și 4, aceasta nu va 

mai avea dreptul de a primi lucrări prin încredințare directă sau de a participa la 

licitații timp de 10 ani. Dacă o persoană este acționar sau administrator, al unei 

societăți comerciale și este soțul /soția sau rudă de gradul 1 sau 2 cu o persoană, 
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care este, sau a fost acționar sau administrator al unei societăți comerciale, care 

se găsește în situația prevăzută la aticolele 3 și 4, aceasta nu va mai avea dreptul 

de a primi lucrări prin încredințare directă sau licitație timp de 10 ani. Deci acest 

proiect, stimați colegi, este un proiect destul de… zic eu, bun, în care dacă se 

aprobă, și-l veți aproba pe ordinea de zi, va stopa din fașă orice tentativă de 

corupție, de a frauda bugetul local și de a păgubi cominitățile locale. Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Voiam să 

dau un pic domnului Secretar ca să… Haideți domnul viceprimar!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu am scurt, nu…” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Nu v-a dat 

nimeni voie să vorbiți. Vă rog frumos!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „La diverse, vă rugăm… la 

diverse.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Știu că 

sunteți membri PNL, dar n-are niciun rost să… Da. Am înțeles. Vă rog domnul 

viceprimar!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Deci în legătură cu primul, 

prima propunere…” 

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

frumos să încetați!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dați-ne voie să continuăm.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Suntem    

într-o ședință. Dacă aveți ceva de spus, să spuneți la urmă, da? Vă mulțumim! 

Spuneți domnul viceprimar! Vă rog!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „În legătură cu primul proiect, 

pe care l-ați propus pe ordinea de zi, nu știu sincer, în ce cadru legal, dat fiind 

faptul că, drumul ăla este județean.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dar este un 

proiect… și la Consiliul Județean, le-a spus domnul Primar de mai multe ori.  

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Știu, data trecută, dar n-am 

nimic împotrivă să-l băgăm pe ordinea de zi și să-l votăm.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă scuzați! Pierdem ceva dacă-l 

votăm?”  

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Nu știu, 

legal, dacă e în regulă.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „În primul rând, ieri trebuia să 

ni-l prezentați. Am zis că n-am nimic împotrivă.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos domnule pentru 

asta!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dar ar fi fost mai corect și  

legal, să ni-l prezentați în Comisii, pentru că în momentul de față, el nu are 

apobarea Comisiei de specialitate.” 
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 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule viceprimar, acest proiect este 

înregistrat cu numărul 65298/11.09.2017.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Păi și ne-ați 

spus aseară de el la Comisii?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Și de ce nu l-ați pus pe masă?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, dar v-am zis de atâtea ori. 

Deci, este înregistrat din septembrie 2017, al doilea este tot din septembrie 2017, 

deci de ani de zile stau proiectele noastre pe masă la dumneavoastră.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Bun, v-am spus care e părerea 

mea.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dați-i voie 

domnului să continue ideea.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul președinte, toți membrii 

Comisiei sunt aici, da? Și cum dumneavoastră ați introdus proiecte pe ordinea de 

zi.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Care au fost 

trecute în Comisie.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dacă m-ați fi lăsat să termin, 

ați fi înțeles ce vreau să fac. Dacă aveți ceva împotrivă, îmi spuneți după aia. 

Voiam să le propun colegilor să votăm primul proiect, dacă vor să-l băgăm pe 

ordinea de zi, da? O dată ca și comisie, și apoi îl votăm în plen, ultimul proiect 

sau penultimul, cât este el, da? Bun. Al doilea proiect, cu tot respectul, se 

regăsește deja în articole de lege și în Regulamentul de Ordine Interioară a 

primăriei. Nimeni, care a preluat un contract, nicio societate comercială, nu fuge 

de răspundere. Toată lumea are obligativitatea. Și aici vă dau un exemplu. 

Spuneați de străzile, care n-au fost reparate. Are obligativitatea de a repara la 

stadiul inițial, strada pe care a spart-o și a construit sau a tras o țeavă sau știu eu 

ce a mai făcut întotdeauna, care nu a respectat aceste reguli. Într-adevăr, 10 ani 

de zile, nu mai pupă, pe românește așa. Nu mai pupă niciun contract din partea 

Primăriei Municipiului Focșani.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul viceprimar! N-ați fost atent!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „E un proiect de hotărâre, care 

se bate în cap cu legi și regulamente în vigoare.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Îmi puteți preciza ce legi?”  

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Și bănuiesc că domnul 

Secretar chiar asta voia să vă… Dacă nu mă înșel.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci, domnilor. Aceste legi nu se referă 

punctual la ceea ce am propus eu aici. Știm bine că sunt firme de casă, care sug 

la țâța bugetului local.” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Asta e părerea 

dumneavoastră. Haideți să nu mai aruncăm cu bolovani.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu sunt presupuneri.” 
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 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Îi dau 

cuvântul domnului Secretar. Mulțumesc!” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Da, eu vă mulțumesc foarte 

mult.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule viceprimar, vă deranjează 

dacă puteți stopa actele de corupție și de eventuale acte de corupție?” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Care acte de corupție?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eventualele acte de corupție.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă 

mulțumesc, domnule consilier! Domnule viceprimar, vă rog!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Strică cu ceva acest proiect?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnul 

Secretar, vă rog! Păi nu, că o să punem timpul după aceea.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Domnule consilier cu privire la acele 2 proiecte, pe care dumneavoastră vreți să 

le introduceți astăzi. Fac din start precizarea că, deși au fost înregistrate la 

primărie în 2017, când dumneavoastră invocați, ați primit un număr. Dar ați 

primit și răspuns la aceste solicitări. Este adevărat?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, domnule. Este adevărat, dar cine 

mi-a dat acest răspuns?” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Vă rog să-mi permiteți să vă spun că acest răspuns v-a fost...”  

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Secretar, stați un pic….” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Opriți-vă un 

pic ca să vorbească domnul Secretar.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Pot să vorbesc?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „De ce o tocați în două? Am primit 

răspuns, da? De la cine?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vreți să 

vorbiți numai dumneavoastră, domnul consilier? Ca să știu. Vorbiți numai 

dumneavoastră.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Dumneavoastră v-ați adresat Primarului și aparatul Primarului, prin Primar, ca 

semnatar, v-a răspuns. Este adevărat?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, domnule Secretar, 

nu, nu mă luați la interogatoriu așa.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Nu. Iertați-mă!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Răspunsul care mi-a fost dat, a fost dat 

de către un angajat al primăriei, care evident, nu putea să spună altfel decât i-a 

ordonat Primarul, că altfel ajungea la padocul de câini.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 
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„Ba da. Nu suntem într-o instituție militarizată. Continui. Niciun proiect de 

hotărâre nu poate fi dezbătut în plen, dacă nu e însoțit de raportul 

compartimentului de specialitate, din aparatul propriu al Primarului și trecut prin 

Comisia de specialitate a Consiliului Local. La momentul în care v-au răspuns 

colegii mei, v-au argumentat de ce nu se poate proceda la inițierea acestui proiect 

de hotărâre. Consecința astăzi, fără a intra pe fond, este această excepție, pe care 

legea o prevede, Legea administrației, că nu pot fi dezbătute, și n-avem excepții, 

dacă nu sunt însoțite de raport. 

 Nu vreau să intru pe fond, doar vă spun că sunt două piese obligatorii, pe 

care noi le atașăm la fiecare proiect de hotărâre, pe care vi-l înaintăm în mapă. 

Au fost și proiecte de hotărâre, amintiți-vă, pe care le-ați propus, le-am discutat 

și-au fost adoptate.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră, glumiți, domnule 

Secretar!” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Nu glumesc.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnul 

Tănase, nu v-am dat cuvântul!” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Chiar vorbesc serios și mă implic în a vă răspunde la modul serios, domnule 

consilier. Excepția pe care o aduc la cunoștința dumneavoastră este că, aceste 

proiecte nu pot intra astăzi. Vă recomand. Și am făcut-o și altă dată, să reveniți 

cu o adresă prin care să solicitați inițierea unui proiect de hotărâre. Aparatul este 

obligat, ca în 30 de zile, să vă facă un raport favorabil sau nefavorabil sau să vă 

menționeze părerea aparatului. Că asta cere legiuitorul. De asta vă rog!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Secretar! Ce este nefavorabil 

în acest proiect?” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„În primul rând, la proiectul numărul 1, nu pot dispune pe bunul altuia, domnul 

consilier. Drumul acela este al Consiliului Județean.” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Secretar! De câte ori cedăm 

noi Consiliului Județean atâtea bunuri? Că bibliotecă, că una, că alta. Ei nu pot să 

ne dea un drum nouă, Consiliului Local, ca acei locuitori din Mândrești să se 

bucure și ei de un drum asfaltat? Nu de hârțoabele alea, care sunt de treizeci de 

ani acolo.” 

 Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Eu nu spun că…” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Secretar, dincolo de vorbe, 

aceste proiecte nu vor trece, pentru că sunt de la opoziție, de la noi și pentru că 

sunt…” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă 

mulțumesc, domnule consilier! Vreau să supun la vot introducerea proiectelor 

domnului viceprimar Iorga pe ordinea de zi.” 



16 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot introducerea proiectelor propuse de 

domnul viceprimar Iorga şi cu 11 voturi „pentru” și 8 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

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

și Bîrsan Costel, proiectele sunt introduse pe ordinea de zi. 

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

și introducerea celor două proiecte ale domnului Bîrsan.” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul președinte de ședință! Auziți… 8 

sunteți… domnule. Nu mai știți să vă numărați?!” 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot introducerea celor 2 proiecte ale 

domnului consilier Bîrsan şi cu 8 voturi „pentru” și 11 împotrivă din partea 

domnilor consilieri: Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Nițu Radu, Gongu Emanuel, Petruț Mihai, Lupu Cătălina, Ailincuței 

Lauriana, Ungureanu Daniel, Iorga Marius-Eusebiu și Mersoiu Ionuț, proiectele 

nu au fost introduce pe ordinea de zi. 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul președinte, vreau să spun… Eu în 

calitate de președinte de Comisie la Consiliul Local… Mie îmi pare rău pentru 

prietenul meu, domnul Bîrsan. Ieri, n-a venit cu niciun cuvințel pe aceste 2 

proiecte. V-a explicat clar domnul Secretar și ați mai încercat și treaba asta. 

Domnule, sunt niște reguli. Este o Lege 215, care trebuie respectată, că vreți 

dumneavoastră, că vreau eu… Și eu vreau ca acel drum să fie rezolvat. V-a 

explicat prin telefon, v-a pus cu cel de la Consiliul Județean. Eu cred că se rezolvă. 

Problema este în felul următor: Durează foarte mult procedurile, iar ce-ați spus 

dumneavoastră acolo cu… Vreți să faceți un DNA la primărie? Sau mutați 

Procuratura la primărie? Domnule, mi se pare aberant. Auziți, preluați atribuțiile 

altor organe?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă temeți?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Eu nu mă tem domnule. N-am firmă. 

Domnul consilier, eu cred că dumneavoastră ar trebui să vă temeți că 

dumneavoastră…” 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Firmele care sug la bugetul 

primăriei…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnul 

consilier. Supun la vot întreaga ordine de zi, împreună cu cele 3 proiecte adăugate. 

Neavând raport de specialitate în spate, nu se poate intra cu celelalte. Îmi pare 

rău. Da.” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot ordinea de zi şi cu 11 voturi „pentru” 

și 8 abțineri din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș         

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, 

Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona și Bîrsan Costel, ordinea de zi a fost 

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

mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci voiam. Pe mine mă miră, mă 

miră foarte tare, când îl laud pe domnul Radu Nițu, care este din Mândrești și se 

opune la strada aia, cum s-a opus și cu gazele.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „E proiect al 

Consiliului Județean. V-a explicat și…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Radu Nițu, sunteți de o sută 

de ani aici. Cum puteți să vă opuneți?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Și am să mai stau o sută de ani. Eu vă 

spun. Mândreștiul arată mai bine ca o parte din Focșani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „E jenant. Mie mi-ar fi rușine să 

reprezentați Mândreștiul.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Nu mai vorbiți prostii, domnul!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă opuneți la gaze. Vă opuneți la 

orice.” 

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

și alocarea unui minut pentru fiecare consilier. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar nu vreți să propunem și noi, 

domnul?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „A propus 

domnul consilier, acum urma, da?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și dacă vreau să propun și eu, aveți 

ceva împotrivă?” 

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

vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu propun 3 minute.” 

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

înțeles.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu putem într-un minut, să dezbatem 

proiectele de hotărâre.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Supunem la 

vot. Deci a fost aprobată…” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Ordinea de zi.” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea domnului viceprimar de 

alocare a 1 minut pentru fiecare consilier şi cu 11 voturi „pentru” și 8 abțineri din 

partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Buzoi Dan, 

Drumea Alina Ramona și Bîrsan Costel, propunerea a fost aprobată. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea domnului consilier Gheoca 

de 2 minute şi cu 8 voturi „pentru” și 11 împotrivă din partea domnilor consilieri: 
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Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Nițu Radu, 

Gongu Emanuel, Petruț Mihai, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu 

Daniel, Iorga Marius-Eusebiu și Mersoiu Ionuț, propunerea nu a fost aprobată. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea domnului consilier Bîrsan 

de 3 minute şi cu 8 voturi „pentru” și 11 împotrivă din partea domnilor consilieri: 

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Nițu Radu, 

Gongu Emanuel, Petruț Mihai, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu 

Daniel, Iorga Marius-Eusebiu și Mersoiu Ionuț, propunerea nu a fost aprobată. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Deci rămâne 

un minut. Vă mulțumesc! Începem ordinea de zi.” 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt 

discuții. Da, domnule consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte… cu părere de 

rău, voiam să vă spun că asist că vă e teamă de cuvântul nostru. Nu știu de ce vă 

e teamă. Că nu facem nimic, decât să spunem ceea ce este corect pentru cetățeni, 

pentru focșăneni.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Aveți ceva 

la proiect?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci îmi pare foarte rău că aveți așa 

o repulsie vis-a-vis de cuvântul liber.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnule 

consilier, aveți discuții pe marginea acestui proiect? Vă mulțumesc!” 

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

și se adoptă cu19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 14. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Trecem la 

proiectul numărul 2.” 

Se prezintă punctul 2 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. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 2 

și se adoptă cu19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 15.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă 

mulțumesc!” 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere pentru 

copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public                          

Creșe - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt 

discuții?” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 3 

și se adoptă cu19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 16.  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă 

mulțumesc!” 

Se 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. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt 

discuții? Da, doamna consilier Dimitriu, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

președinte de ședință! Aș vrea să propun mai multe amendamente la acest proiect. 

Așa că voi începe cu art. 1 din această hotărâre de Consiliu, proiect de hotărâre, 

scuzați-mă! La art. 1 suntem, grupul consilierilor PNL este împotriva modificării 

încadrării Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani din așezământ 

cultural, în instituție de spectacole. Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 118/21 decembrie 2006, Ateneul Popular „ Maior Gheorghe Pastia” Focșani 

se subordonează acestei ordonanțe privind înființarea, organizarea și desfășurarea 

activității așezămintelor culturale. Vă rog să supuneți la vot acest amendament. 

Mulțumesc! Și revin și cu celelalte.” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnișoarei consilier 

Dimitriu şi cu 8 voturi „pentru” și 11 abțineri din partea domnilor consilieri: 

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Nițu Radu, 

Gongu Emanuel, Petruț Mihai, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu 

Daniel, Iorga Marius-Eusebiu și Mersoiu Ionuț, amendamentul nu a fost 

aprobat. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Mai aveți 11 

secunde.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu. Am mai multe 

amendamente și atunci evident că n-am cum să mă încadrez într-un minut, 

domnule președinte de ședință. Sunt amendamente aduse proiectului de hotărâre.” 

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

și închis cronometrul.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „La articolul 2, grupul PNL 

nu este de acord cu aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Ateneului Popular „ Maior Gheorghe Pastia” Focșani, conform anexei alăturate, 

care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. De ce? Dacă vreți să 
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și argumentăm? Nu se pomenește nimic în acest Regulament nou de Formația 

Corală Tradițională Pastorala, lucru care nu se mai regăsește, cum am spus mai 

devreme, și cumva acești oameni, care fac parte din Formația Corală, nu-și vor 

mai găsi locul în subordinea Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, 

ținând cont că face parte acest cor, din patrimoniul Ateneului Popular „ Maior 

Gheorghe Pastia” Focșani. Vă rog să supuneți la vot acest amendament!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Eu aș dori 

înainte să dau cuvântul doamnei director de la Ateneu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Eu am un amendament și 

aș vrea să-l supuneți la vot.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Doamnei 

Șerbănuț să explice.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Iertați-mă! Un amendament 

la ce? Corul Pastoral e deja parte integrantă din Ateneu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „În Regulamentul actual, 

domnule viceprimar, dacă ați citit proiectul de hotărâre…” 

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

doamna director! Vă rog! O să ne explice doamna director care-i situația.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Acest cor nu face parte 

din regulament. Mulțumesc! Nu ați citit exact proiectele!” 

Doamna director a Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” 

Focșani, Marilena Șerbănuț: „Nu este vorba că nu face parte. Pe legea pe care 

acum funcționează Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia”, nu există 

posibilitatea de a crea un compartiment artistic. În ceea ce am propus noi, ca 

proiect de hotărâre, conform Ordonanței 21, există obligația de a crea acest 

compartiment artistic, din care va face parte cu siguranță, Pastorala, care sunt 

oameni angajați ai Ateneului în prezent și pe lângă care doream să înființăm acel 

centru de excelență pentru copii, care să fie ajutat în continuare de oameni din 

Pastorala. Asta era chestiunea la care voiam să intervin. Mulțumesc!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Deci eu am supus un 

amendament la vot. Dacă sunteți de acord, e treaba dumneavoastră, dacă nu 

sunteți de acord…” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnișoarei consilier 

Dimitriu şi cu 8 voturi „pentru” și 11 abțineri din partea domnilor consilieri: 

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Nițu Radu, 

Gongu Emanuel, Petruț Mihai, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu 

Daniel, Iorga Marius-Eusebiu și Mersoiu Ionuț, amendamentul nu a fost 

aprobat. 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc și de data 

aceasta.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aici e o chestiune democratică, un 

exercițiu democratic.” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Și revin la al treilea 

amendament. Dacă-mi permiteți, la art. 3, ați cerut abrogarea hotărârii 180/2015, 

cu modificările și completările ulterioare. Asemenea grupul consilierilor PNL nu 

este de acord cu această abrogare a hotărârii 180/2015 și vă rog să supuneți la vot 

acest lucru. Mulțumesc!” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnișoarei consilier 

Dimitriu şi cu 8 voturi „pentru” și 11 abțineri din partea domnilor consilieri: 

Nistoroiu Alexandru, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Nițu Radu, 

Gongu Emanuel, Petruț Mihai, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu 

Daniel, Iorga Marius-Eusebiu și Mersoiu Ionuț, amendamentul nu a fost 

aprobat. 

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

mulțumesc! Dacă mai sunt alte discuții. Vă rog domnul consilier Gheoca!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Da. Vă mulțumesc, 

domnule președinte! Aș dori să vă expun și eu punctul meu de vedere referitor la 

acest proiect. Stimați colegi, haideți să ne amintim totuși că există un testament 

redactat de Maior Gheorghe Pastia, care a donat acest imobil, pentru a fi o 

instituție de cultură, municipalității l-a donat. A rămas această instituție printre 

singurele nepolitizate. N-aș dori ca această instituție să ajungă o instituție pe 

persoane fizice. Probabil își dorește domnul Primar.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Nu, din câte 

știu eu. Mă scuzați că vă întrerup! Vorbiți de politizare.” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Vorbesc eu acum. Mi-ați 

dat cuvântul, da?” 

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

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Mulțumesc! Și să nu 

uităm totuși că și șeful dumneavoastră de partid, domnul Oprișan…. Până acum 

nu… asta voiam să spun ce legătură are… că până acum nu s-a atins de această 

instituție. Mulțumesc!” 

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

No comment! N-ai ce să… Da, domnul consilier Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Domnul Iorga, am vorbit 

pe subiect sau m-am abătut cumva?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnul 

consilier Bîrsan, vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Domnul consilier, dar 

am spus că nici șeful dumneavoastră nu s-a atins de această instituție până acum.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Dar n-are 

legătură subiectul ăsta acum. Nu are relevanță.” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „V-am dat un exemplu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Eu știu. Nu 

are relevanță.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul președinte, pot vorbi?” 

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

vă lasă colegul dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da. Mulțumesc! Domnul președinte, în 

primul rând, vă rog pe dumneavoastră, să nu ne mai adresați ironii și să faceți 

gesturi, care nu se încadrează cu funcția dumneavoastră actuală și să fiți un 

adevărat arbitru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Chiar am 

fost un arbitru adevărat, să știți! Și chiar o să fiu!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „În primul rând, eu nu sunt de acord cu 

acest proiect.” 

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi zice aici, din așezământ cultural în 

sală de spectacole, instutuție de spectacole. Adică nu mai au loc parangheliile pe 

nicăieri și au început să le mute aici?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Nu e vorba 

de paranghelii, domnul consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul, eu așa deduc aici. E vorba de 

paranghelii. 

 Dacă vrem spectacole, avem unde să le ținem. Există o Casă de Cultură, 

există o Cinema, mai sunt și alte săli. Se pot organiza în Piața Unirii ș.a.m.d. 

Lăsați în pace Ateneul Român, Ateneul Popular. Ați încercat de atâtea ori. Până 

nu l-ați dat jos pe director, nu v-ați lăsat. Până nu-l bulversați și-l politizați tot nu 

vă lăsați. Lăsați, vă rog frumos Ateneul așa cum este.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Nu e vina 

noastră că domnul director nu a știut cum să… Îmi pare rău!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog frumos! Și apelez la colegii 

dumneavoastră și colegii noștri. Nu votați acest proiect!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă 

mulțumesc! Da, domnul Tănase, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Stimați colegi! Adresarea mea este 

către toți colegii, indiferent de partid politic, vă rog frumos să respectăm 

testamentul lui Maior Gheorghe Pastia, care acum 100 și ceva de ani a dăruit 

focșănenilor o sală superbă de spectacole, pe care noi nu știm să… noi ne batem 

joc de ea. Deci, vă rog frumos dragi colegi de la PSD, ALDE, independenți, ce 

mai sunteți dumneavoastră pe acolo, haideți să nu stricăm ceea ce ne-a lăsat 

moștenire Maior Gheorghe Pastia. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Cum 

Pastia?! Da. Vă mulțumesc! Da, domnul viceprimar. Vă rog!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Stimați colegi, în primul rând, 

testamentul bunului și neprețuitului…. Așa este… Maior Gheorghe Pastia, nu are 

absolut nicio legătură cu proiectul nostru de hotărâre. Îi mulțumim și… ar fi bine 

ca mulți români și vrânceni să facă ce a făcut dumnealui. 
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Doi, n-ați înțeles, ce vrea să facă acolo. Știți ce-mi pare rău? Prietenește, 

vă spun. Vrea cineva să vină cu forțe proaspete, un om tânăr, care se și pricepe, 

și-i punem bețe în roate. Dezamăgim ca de fiecare dată. Nu. Doamna director…” 

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

mai fiți ironic! Domnul consilier, că aveți o funcție, domnule!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Să știți. E mare păcat!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă 

mulțumesc, domnule viceprimar!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Puneți frână, mai ales la 

proiectul… acesta în subcapitolul, iertați-mă dar trebuie să...îmi cer scuze, în care 

se dorește să se înființeze un centru de excelență pentru tinerele talente, pentru 

adolescenți, în loc să petreacă timpul stând la calculator, la tabletă sau fumând pe 

stradă, făcând alte prostii, vin și își demonstrează talentul, își pierd timpul din 

punct de vedere cultural – artistic. Dar dumneavoastră sunteți împotrivă, ca de 

obicei, vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Supun la vot acest 

proiect!” 

Se supune la vot proiectul numărul 4 și cu 11 voturi „pentru” din partea  

domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică Valerica, 

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 8 voturi 

„împotrivă” din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan,  Costel Bîrsan proiectul nu a fost aprobat. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Unul împotrivă și 7 

abțineri? Ca să știm cum notăm aici! 8 împotrivă da? Am înțeles! Eu v-am 

întrebat! Da domnule consilier, vă mulțumesc! Domnule consilier nu mai spuneți 

aberații, vă rugăm din suflet! Da doamna director! Dacă sunteți de acord să mai 

spună ceva despre Ateneu”  

Da suntem de acord! 

Doamna director Marilena Șerbănuț: “Voiam dar să vă spun că într-

adevăr  ....” 

  Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Supunem la vot! Cine 

este de acord să vorbească doamna director? Se votează cu 11 voturi pentru! Să 

vorbească doamna director puțin, să vă mai dea câteva explicații! „ 

Doamna director Marilena Șerbănuț: “…30 de secunde și nici măcar, 

vreau să vă spun că de la aflarea....” 

  Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Puteți să votați sau să nu 

votați! Da de ce sunteți numai gică contra mereu? Spuneți vă rog!”  

Doamna director Marilena Șerbănuț: “…oricum este votat și nu mai 

poate schimba nimic!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Spuneți vă rog doamna 

director!” 
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Doamna director Marilena Șerbănuț: “…treaba este în felul următor: de 

la momentul aflării că în Ateneu va exista posibilitatea înființării unui centru de 

excelență pentru tineri am primit telefoane și vizite să luăm în calcul persoane, 

copii foarte talentați! Le-ați tăiat craca! Vă mulțumesc! Am să le transmit!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Așa fac cei de la PNL 

întotdeauna! Să știți! Vă mulțumesc!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze doamnă 

director ...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu v-am dat cuvântul 

doamna... ați terminat 1 minut! Trecem la proiectul nr. 5, vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte vă rog frumos 

opriți-vă!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte dați cuvântul 

unui Director dinafara Consiliului Local și noi nu avem voie să vorbim?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “S-a aprobat! S-a aprobat 

1 minut în Consiliul local de vorbă? Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte nu lăsați ultimul 

cuvânt de vorbit decât unui consilier, vă rog frumos! Domnule Președinte, 

dumneavoastră pe un proiect puneți o bomboană dulce și 1 kg de bomboane 

amare! Duceți în eroare opinia publică! Nu se poate așa ceva!”  

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

aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza SF, a indicatorilor 

tehnico economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin 

proiectul „Implementarea unui sistem de management al traficului și 

monitorizare”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dacă sunt discuții la 

acest proiect? Vă rog domnule consilier, aveți 1 minut!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte vă rog frumos să 

vă comportați ca un președinte de ședință cu onoare și demnitate! 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Mă comport ca un 

președinte de ședință! Chiar să știți că am!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Revin la ceea ce a spus doamna 

director de la Ateneu!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:”Pe acest subiect vorbiți 

sau..?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vorbesc și pe acest subiect! Nu se 

poate ca o bomboană dulce să o puneți într-un coș cu bomboane amare și să 

spuneți vai ați tăiat craca nu știu cui! Domnilor, dacă vreți să faceți așa ceva sunt 

total alte posibilități, nu induceți opinia publică în eroare! Dezinformați! Nu se 

poate face un alt centru de excelență?” 

  Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Pe subiect vă rog! 

Suntem la proiectul nr 5!” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: “Pui pe cineva să facă centru de 

excelență …haideți domnule!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu v-am dat cuvântul!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Vă e frică să vă spunem să audă și 

lumea, nu?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Opriți întotdeauna!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Veniți cu tot felul de minciuni aicea 

…” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Centrul ăsta de excelență are nevoie de 

un buget, cine îl dă? Dumneavoastră din buzunar?”   

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Iorga nu mai veniți cu 

minciuni!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Normal că are nevoie de votul nostru 

în consiliul Local!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “În 25 de ani se făceau 1000 de centre 

de excelență!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, în legătură cu 

proiectul nr. 5...” 

  Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu mai aveți timp 

domnule consilier!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Iar ne puneți pumnul în gură? 

Domnule, dumneavoastră credeți că suntem aici la alergat? Suntem pe pistă 

de...domnule președinte, deci referitor la proiectul nr 5...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu v-am dat cuvântul 

domnule consilier, să știți!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă acest proiect se va vota vor 

dispărea în jur de 1000 de locuri de parcare!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Minciuni!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „1000 de locuri de parcare ! Mințiți 

dumneavoastră domnule vice!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Minciuni gogonate!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și vă rog frumos nu mai fiți mincinos 

și dezinformați opinia publică!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dumneavoastră mințiți, 

nu eu!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci pe strada Longinescu vor dispărea 

toate locurile de parcare! Din cele 4 benzi una va fi dedicată transportului în 

comun, una pentru pistele de biciclete și doar 2 vor fi traficului! Pe strada Cuza 

Vodă va fi un sens unic din Strada Mărășești până spre strada Bucegi, pe strada 

Cuza Vodă și strada Bucegi vor dispărea toate locurile de parcare! Pe Bd. 

Independenței, pe sensul de mers din centru, de la Republicii până pe strada 

Mărășești de asemeni vor dispărea toate locurile de parcare! Dacă se va 
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implementa acest proiect, după părerea mea, în opinia mea, va fi catastrofal 

pentru Focșani!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu este adevărat!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Aici spune, uitați ce date ni se dau în 

proiect în anul 2021 20250 de pasageri pe zi se vor plimba cu autobuzele, cu 

mijloacele de transport în comun.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “peste 2 ani!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „se referă la călătorii 

domnule consilier!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „da, în 2026 se vor plimba 23 mii de 

locuitori!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „..de calătorii, nu de 

călători!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, zice aicea pasageri/ zi!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Pentru călălătorii este 

proiectul!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci vor avea 20 mii de pasageri!”  

Domnul consilier Marius Iorga: „Da, dar nu unici!”   

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar cum?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Adică o persoană poate 

să se plimbe și de 2-3 ori pe zi!”   

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Adică nu avem ce face, ne plimbăm cu 

autobuzele! În 2026 nu avem ce face, ne plimbăm cu autobuzele! Domnilor, în 

2011 ...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumim mult 

domnule consilier, ne pare rău!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog, 2 secunde!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „V-am lăsat, da cât mai 

vreți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „În 2011 Municipiul Focșani avea 79 

mii de locuitori, în 2026 oare câți locuitori vor mai fi?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

consilier, dacă mai sunt alte discuții?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cine se va mai plimba cu autobuzele?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Da doamna consilier 

Dimitriu, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc domnule 

Președinte, aș vrea să propun un amendament la acest proiect de hotărâre!” 

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

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Modificarea art. 2 din 

prezentul proiect de hotărâre – diminuarea indicatorilor tehnico – economici faza 

SF prevăzuți în anexa nr 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de 

hotărâre pentru obiectivul implementarea unui sistem de managemnt al calității 
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traficului și monitorizare. Și o să vă explic de ce – studiul de fezabilitate a fost 

făcut pe ...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Cu cât diminuarea?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Cu 40% însemnând că 

indicatorii tehnici rămași vor fi în valoare de 12171 879,6 lei față de 20 mil care 

sunt în momentul de față și o să vă explic de ce, nu trebuie să motivez 

amendamentul, dar o să vi-l motivez. În urma recensământului din anul 2011 

numărul de locuitori din Municipiul Focșani se ridica la 79315 locuitori. În 

studiul de fezabilitate în anul 2019 arată clar că ar fi un număr de locuitori de 

93305 persoane, ceea ce este ireal. Acești indicatori au fost propuși petru a se 

aloca o sumă foarte mare de bani din bugetul local, lucru care mi se pare cumva 

pe dos pentru că nu sunt cifrele reale și atunci nu poate fi implementat...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Sunt cifre date de 

instituțiile statului să știți, nu le-am luat noi din burtă, sau am numărat noi 

oamenii, că nu avem cum!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dacă intrați pe Institutul 

Național de statistică și luați datele concrete asupra Municipiului Focșani, o să 

găsiți tot ceea ce vă interesează domnule președinte așa că îmi mențin 

amendamentul diminuarea...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Supun la vot acest 

amendament ....a ridicat mâna ca să spună ceva...era clar, nu se votează așa, ca la 

școală.”  

Domnul consilier Marius Iorga:  „Stimată colegă, v-am cerut o motivație 

tocmai datorită faptului că vrem să fim convinși că motivația dumneavoastră de 

a diminua cu 40% . Pe mine nu m-ați convins, asta vroiam să vă zic!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Domnule viceprimar, nu 

trebuie să fiți dumneavoastră convins, cei care au realizat studiul de fezabilitate 

trebuiau să-și ia datele concrete și corecte din toate sursele oficiale. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius Iorga: „Trebuia să ne convingeți și pe noi , dar 

nu ne-ați convins!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Supun la vot acest 

amendament .... „ 

Se supune la vot amendamentul domnișoarei consilier  Ana Maria Dimitriu 

și cu 11 abțineri din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

Alexandru, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu 

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

Marius Eusebiu și 8 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ana-Maria 

Dimitriu,  Laura Mihaela Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan,  Costel Bîrsan  

amendamentul nu a fost aprobat. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Cu 11 voturi „pentru” și 

8 „abțineri” amendamentul a picat! Da, domnule consilier Gheoca, vă rog!” 
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Domnul consilier Gheoca: „Mulțumesc! Domnule Iorga spuneați mai 

devreme de călătorii, ați spus de călătorii, da? Deci vă spun eu, în anexa 2, la 

acest proiect de hotărâre scrie 20250 pasageri pe zi!”   

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „De călătorii era vorba!” 

Domnul consilier Gheoca: „A, deci pasagerul e totuna cu călătoria!”  

Domnul consilier Marius Iorga: „20000 de persoane. Dacă 

dumneavoastră mergeți în fiecare zi cu autobuzul la servici și vă întoarceți și luați 

și copilul de la școală, faceți 4 călătorii.” 

Domnul consilier Gheoca: „Eu v-am spus că asta scria, de pasageri pe zi, 

nu de călătorii!”   

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule 

Secretar!” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Încerc să dezleg enigma populației 

Municipiului Focșani, și după discuțiile de aseară am xeroxat toate materialele pe 

care le-am avut, și încep să le enumerez prin adresa din 27 iunie 2016, un domn 

Comisar Șef de la Baza Națională, ne comunică că populația Focșaniului era 

93887. Domnul director Apostu Croitoru Vasile – Directorul Institutului Vrancea 

ne comunică în anul 2016- 94408. Nu Doamne ferește, sunt cifre oficiale! 

Domnul director Cătălin Ciubotaru, în 30 martie 2018, domnilor, dar le-am 

xeroxat astăzi și vi le-am trimis, le-ați primit?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Secretar să înțelegem că 

populația Focșaniului a crescut?”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dumneavoastră știți 

exact populația Municipiului Focșani?” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “93 140 este populația la 30 martie 

2018!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Un  document, de la 

statistică!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Stați puțin, la recensământ, în 2011 

populația era de 79 mii!” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Domnule consilier” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi dacă dumneavoastră îmi spuneți 

acum că e populația este de 94mii!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Poate să scadă sau să 

crescă domnule consilier!” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Domnule consilier în calitate de 

fost recenzor…”   

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Populația Municipiului Focșani a 

crescut de la ultimul recensământ din anul 2011? De la 79 mii la 94 mii!? Ei ca 

să vezi frate!” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Domnule consilier, v-am 

argumentat și aseară că există evidența populației care gestionează problema 

populației iar domnul Director Ciubotaru Cătălin, pe care dumneavoastră îl 
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cunoașteți că este reprezentantul Serviciului județean la nivel de județ, îmi 

comunică într-un material pe care vi l-am înaintat, populația la 30 martie este 

93140. Negați această informație?”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da domnule Secretar, o neg! Și o 

motivez!”  

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Bun, atunci eu mă opresc ! Voiam 

să vă spun doar că aceste materiale vi le-am trimis în susținerea ipotezei pe care 

aseară v-am detaliat-o pe larg, în sensul că atunci când am fost recenzor șef la 

Recensământul din 2011, este o realitate unanim acceptată că nu au fost recenzați 

toți locuitorii Municipiului Focșani. Asta este explicația pentru care în scripte la 

statistică apare populația Focșaniului de 76 mii. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Secretar, stați puțin!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc și eu! 

Domnul Tănase.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „2 secunde, dacă îmi dați voie, Domnule 

Secretar...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Da vorbiți de 10 minute 

la acest proiect!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da de ce vreți să dezinformăm? Numai 

o secundă! 2 secunde vă rog frumos! Deci populația Focșaniului, conform 

recensământului este de 79 500, să înțeleg că nu este exactă ...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „De unde știți 

dumneavoasră?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi domnule președinte, domnul 

Ciubotaru și cei de la evidența populației ne aduc niște date pentru cei care sunt, 

și au buletine, acte de identitate, pașapoarte și așa mai departe, în Focșani dar ei 

nu mai locuiesc de zeci de ani în țară! Locuiesc în alte părți ale lumii! Ei nu mai 

fac parte din populația...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Știți exact? Care este 

populația?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da domnule, știu exact!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Cât este exact?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Este exact diferența! Un recensământ 

nu poate fi exact!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Domnule Tănase, vă 

rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Haideți să încheiem subiectul ăsta, 

eu vroiam să vă spun vis-a-vis de acest, dacă îmi permiteți, vis-a-vis de acest 

proiect. Deci vis- a vis de acest proiect eu vroiam să vă spun că, conform acestui 

proiect, se vor demola toate sensurile giratorii din Focșani și statuile alea care au 

costat sute de mii de euro! Asta ar fi o mare....deci niște bani cheltuiți acum 5 –

6-7 ani, în van! De ce s-a făcut așa ceva? Domnule Viceprimar, dumneavoastră 

vă opuneați la ce a propus domnul Bîrsan pentru ca firmele alea care le știți 
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dumneavoastră să nu mai participe la licitație, de ce vă opuneți? Și vroiam să vă 

mai spun încă ceva, Focșaniul alături de Alexandria este unul dintre cele mai 

depopulate orașe în care imigrația a făcut ravagii!” 

  Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc! Nu ține 

de...Domnul Imireanu, vă rog frumos luați cuvântul, vă rog, pentru acest proiect!”  

Domnul Imireanu Adrian: „Mulțumesc! Proiectul de față face parte 

dintr-un pachet de proiecte care sunt deja aprobate de Consiliul Local atunci când 

a fost aprobată atât strategia integrată de dezvoltare urbană cât și prin hotărâre de 

consiliu și planul integrat de dezvoltare urbană, ele au fost deja aprobate, noi doar 

punem în practică acele...”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Liniște puțin că 

vorbește, vă rog eu frumos puțină liniște! Un pic de liniște domnule Tănase, vă 

rog frumos! Domnule Tănase, aveți măcar bunul simț să ascultăm și noi un om?”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog frumos domnule 

Imireanu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnilor, ce-i porcăria asta?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „La dumneavoastră este lipsă, după 

cum se vede, auziți aduceți-i un calmant!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Taci din gură domnule, numai prostii 

spui,....avem atâta lume în sală și facem teatru aicea, circ!?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnu Nițu nu vă convine ce auziți?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog frumos domnule 

consilier Bîrsan! Domnule Imireanu, vă rog frumos!” 

  Domnul Imireanu Adrian: „În aplicarea prevederilor planului de 

mobilitate urbană și a strategiei integrate de dezvoltare, Municipiul a pregătit 10 

proiecte pentru a fi finanțate din fonduri europene, pe axa 4, axă dedicată 

municipiilor reședință de județ. Din aceste 10 proiecte 7 au fost deja depuse, 7 au 

fost deja aprobate de Consiliul Local și depuse în sistemul electronic MySMIS 

fiind în diverse stadii de evaluare. Au mai rămas 3 proiecte a căror documentații 

le aveți astăzi la mapă! Unul din aceste proiecte este cel referitor la implementarea 

sistemului de management al traficului și monitorizare, el nu va funcționa singur! 

Vă amintesc că a fost aprobat deja proiectul privind resistematizarea 

infrastructurii de transport, a fost aprobat proiectul referitor la achiziția de 

autobuze electrice și implementarea sistemelor de tiketing, acestea vin în 

completarea celor 2 proiecte și următorul pe ordinea de zi va fi cel referitor la 

dezvoltarea sistemului de piste de biciclete și sistemului de bike-sharing. Ele 

funcționează ca un tot contribuind  toate la reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră. Acesta fiind obiectivul specific al axei prioritare 4.1. Așa cum am spus, 

nu asta ar fi problema pentru că până la urmă ce se face prin proiectul ăsta? 30 de 

intersecții sau treceri de pietoni vor fi monitorizate, vor fi semaforizate, atât cu 

semafoare pentru mașini, pentru bicicliști, pentru pietoni și semafoare pentru 

acordarea priorității în trafic a mijloacelor de transport în comun. Putem, dacă 
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diminuăm, adică nu are legătură cu populația pentru că pot să fie 30 de intersecții 

sau 15 intersecții, indiferent de numărul de populație, rămân aceleași intersecții, 

intersecții rezultate în urma unor studii deja efectuate. Prin semaforizarea, 

discutăm despre acest proiect, prin semaforizarea celor 30 de intersecții nu 

dispare niciun loc de parcare!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze, vroiam să 

fac o precizare domnule președinte de ședință, ați spus că amendamentul meu a 

trecut cu 11 voturi pentru și 8 abțineri, o să vedeți pe bandă, mulțumesc!”  

Se supune la vot proiectul numărul 5 și se aprobă cu 11 voturi „pentru” 

din partea  domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică 

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

Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 8 voturi 

„abțineri” din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan,  Costel Bîrsan devenind hotărârea nr. 17.  

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi : proiect de hotărâre privind 

aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza SF, a indicatorilor 

tehnico economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin 

proiectul „Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, 

implementarea unui sistem de bike-sharing”; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Da 

domnule consilier Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte deci este un 

proiect foarte interesant pe care noi îl vom vota dar știți care e marea problemă? 

Marea problemă este că nu se va implementa! Eu cu tot respectul, l-aș întreba pe 

domnul Imireanu, în ultimii 3 ani a implementat ceva? Absolut nimica! Deci asta 

e o vorbărie goală! Poze, desene frumoase, Focșaniul este tot așa de 25 de ani! O 

să-l votăm!” 

Se supune la vot proiectul numărul 6 și se aprobă cu 19 voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr.  18. 

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

aprobarea Documentației tehnico-economice – Faza DALI, a indicatorilor 

tehnico economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin 

proiectul „Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona 

Bahne”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Da 

domnule consilier Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Iarăși o să votăm acest proiect dar vă 

spun că tot degeaba o să-l votăm că nu o să se facă!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vreau să ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Sunt niște desene care ni le arătați de 

ani de zile, de 25 de ani numai ne arătați desene dar nu se face nimic în Focșani!” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Acest proiect, mă 

scuzati domnule consilier, acest proiect are legătură strânsă și cu proiectu 8 și cu 

nr. 43, ca să știți, vă mulțumesc! Dacă sunt alte discuții, dacă nu, supun la vot!”  

Se supune la vot proiectul numărul 7 și se aprobă cu 19 voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr.  19. 

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

însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;  Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Da 

domnule consilier Dimitriu, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

președinte! Cum și ieri la comisii am spus că acest proiect are o mare problemă, 

și anume diferențele dintre măsurătorile făcute, pe care le invocați 

dumneavoastră...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Aveți dreptate!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „...în 86 și cele de astăzi, 

este o diferență de 15318 mp și atunci revin cu un amendament!”   

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Aveți dreptate să știți!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ascultați-mă, vă rog!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Asta vroiam să vă 

spun!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Dacă îmi dați voie! Dacă 

vreți să vorbiți pe secundele mele...vi le dau cu drag!” 

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

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Art 1 din prezentul proiect 

de hotărâre să fie modificat în sensul că anexa hotărârii consiliului local al 

Municipiului Focșani nr 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Municipiului Focșani cu modificările și completările 

ulterioare să nu fie modificată. De ce? Pentru că în art 2 din hotărârea de 

consiliului nr 383/2015 ați abrogat o altă  hotărâre de Consiliu Local 168/2012. 

Deci nu faceți nimic altceva decât să abrogați hotărâre după hotărâre ca și când 

nicio hotărâre în ceea ce privește însușirea acestor inventaruri ale bunurilor ce 

aparțin domeniului public al Municipiului Focșani nu sunt reale. Deci efectiv este 

o joacă de - a măsurătoarea pe care dumneavoastră o invocați și o aduceți la 

fiecare aproape ședință de consiliu.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă îmi permiteți 

doamna consilier local, vreau să dau cuvântul doamnei șef de la Patrimoniu, într-

adevăr a fost o greșeală, să știți, e vorba de o cifră pusă în plus. Vă rog frumos 

doamna Oana Amăriuței.” 

Șef serviciu administrarea domeniului public și privat, publicitate 

Oana Amăriuței: „Ce pot să vă zic despre acest proiect...prin acest proiect dorim 
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să inventariem străzile care fac obiectul proiectului anterior pe care l-ați votat 

deja! Discutăm despre 4 străzi care au fost măsurate și s-au găsit diferențe la 

măsurătoare. Pentru fiecare dintre cele 4 străzi care sunt parte integrantă din zona 

Bahne s-au găsit diferențe la măsurători și v-am explicat pentru fiecare în parte 

de unde rezultă aceste diferențe. În condițiile în care ați aproba acest proiect este 

firesc să fie abrogată o hotărâre  privind aceste poziții din inventarul domeniului 

public pentru că se modifică suprafețele cu cele actuale.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog doamna 

consilier!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc! Vroiam să 

propun doamnei șef de serviciu să terminăm totuși cele 48 de străzi, știți am votat 

noi un calup de 48 de străzi în Consiliul Local care vor fi reabilitate, amenajate 

trotuare, spații verzi,  și vă dau exemplu, dacă mergeți acum, și lumea știe, mai 

ales că sunt și cetățeni în sală, str. Gh. Magheru de exemplu care arată ca după 

bombardament, strada Popa Șapcă, strada Anghel Saligny, vreți să vă mai relatez? 

Haideți să le terminăm pe acelea și ulterior puteți veni cu aceste străzi, calupuri, 

nu ca să fie așa, pe hârtie, și să fie drăguț, să arate bine! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Să dăm totuși cuvântul 

și domnului Imireanu să ne spună, totuși este un proiect aici!” 

  Domnul Imireanu Adrian: „Aici discutăm de proiecte finanțate din 

fonduri europene! Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 

martie 2019. Finanțatorul, prin ghidurile pe care ni le-a pus la dispoziție, ne 

solicită ca atunci când ne propunem, vă dau exemplu, să facem o pistă de biciclete 

pe strada Aurora să demonstrăm și că strada Aurora este în proprietatea noastră, 

iar pentru asta ne cere extras de carte funciară. Extrasul de carte funciară nu se 

poate elibera de la OCPI decât dacă strada Aurora este inventariată în domeniul 

public. Asta este legătura între proiecte. Adică nu pot depune cererea, sunt 

anumite documente care sunt obligatorii la depunerea cererii de finanțare. În 

momentul în care eu depun cererea de finanțare fără extrasele de carte funciară 

ale imobilelor care sunt afectate de proiect, nu se aprobă proiectul! Deci, ăsta este 

contextul și noi trebuie să rezolvăm problema asta până în martie 2019, nu mai 

este mult! Altfel nu mai depunem proiectul!”   

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Deci proiectul nr. 7 este 

în strânsă legătură cu proiectul nr. 8, da?”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „În momentul în care se vor 

atrage mai mult de 2000 Euro fonduri europene la Municipiul Focșani, cu 

siguranță vom fi de acord! Vă mulțumesc frumos!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Domnul Gheoca, vă 

rog!” 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Vă mulțumesc domnule director 

Imireanu, dacă tot eram la capitolul ăsta de străzi, este adevărat că cele 6 străzi 

Popa Șapcă, George Coșbuc, Dornișoarei, Fundătura Dornișoarei, Magheru și 

care mai era și Teiului au fost împărțite în 3 loturi? Da e corect ce spun?” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dar nu are legătură cu 

proiectul.... „ 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Eram la discuția asta și vroiam să 

întreb, dacă tot eram la străzi că a făcut amintire de Magheru, au fost împărțite în 

3 loturi, da? Contractele au fost semnate undeva în noiembrie 2017 și au fost 

obținute de firma fostului Deputat Roman da? din câte…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dar nu are relevanță!” 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Vroiam să întreb o chestiune!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dar nu are relevanță ce 

spuneți dumneavoastră!” 

Doamna Cristina Costin: “Au fost împărțite în 3 loturi pentru că este 

recomandarea, știți foarte bine, privind achizițiile.” 

  Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Astea aveau carte funciară, nu?” 

Doamna Cristina Costin: “Au avut extras de carte funciară că au luat 

autorizație!” 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Deci aceste străzi aveau carte 

funciară!” 

Doamna Cristina Costin: “Da, au luat autorizație!” 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Termenul de execuție era 10 luni!” 

Doamna Cristina Costin: “12 luni parcă erau!” 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Asta spun că s-a dus perioada asta, 

voiam să întreb ce se întâmplă acuma? Se organizează o altă licitație? Sau care-i 

procedura?” 

Doamna Cristina Costin: “Nu! S-a dat sistare de lucrări pe perioada de 

timp friguros, că e prevedere legală, s-a dat sistare de lucrări până la 1 martie 

după care se reiau lucrările în aceleași condiții contractuale!” 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Exista o clauză în contract prin 

care puteau depăși termenul de 10 luni!” 

Doamna Cristina Costin: “Nu! Se dă sistare!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă plouă afară nu poți 

să pui ciment!” 

Doamna Cristina Costin: “Se dă sistare și se prelungește doar cu perioada 

de sistare.”  

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Eu asta întreb, că era termenul de 

10 luni iar contractual a fost în noiembrie 2017.” 

Doamna Cristina Costin: “Da, dar atenție zice așa contractual. A fost 

proiectare cu execuție da? A durat proiectarea 1 lună, a fost o perioadă în care s-

a emis autorizația iar contractul de lucrări începe după emiterea ordinul de 

începere! Nu confundați data contractului cu ordinul de începere! Asta vroiam să 

spun! “ 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Deci contractul a fost semnat în 

noiembrie dar ordinul de începere…” 
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Doamna Cristina Costin: “Da, și am avut o perioadă de emitere a 

ordinului, asta vroiam să punctez!” 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Am înțeles! Trebuia să dau toate 

detaliile astea ca să nu greșesc, nu? N-am spus vreun neadevăr, am spus corect!”   

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă rog domnule 

consilier Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc domnule președinte! 

Vreau să vă spun cu tot respectul faptul că, dacă vă aduceți aminte anul trecut, la 

începutul anului 2018 la buget am votat 48 de străzi, cum a spus și colega mea 

mai înainte, intabulate, paraintabulate, domnul edil a spus că în cursul anului 2018 

se vor face 48 de străzi, care văd că domnul edil astăzi lipsește nemotivat, dar nu 

contează, dumneavoastră veniți acuma doar ca să intabulați dar pentru ce? Dacă 

nu le faceți? Deci domnilor explicați focșănenilor de ce vreți să faceți 

dumneavoastră aceste cheltuieli din bugetul, din banii focșănenilor când 

dumneavoastră nu faceți nimic, bateți pasul pe loc!” 

   Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:  „O să le facem domnule 

consilier!” 

  Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule mai este 1 an și se termină 

mandatul și n-ați făcut nimic în Focșaniul ăsta!” 

   Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:  „O să vă chemăm la 

inaugurare!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu mai veniți cu tot felul de prostii! 

Haideți să facem  ceva! Avem 48 de străzi votate să le facem pe acelea!” 

   Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:   „Domnule consilier 

Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Alea care sunt intabuulate de ce nu 

le faceți domnule viceprimar? Anul trecut ați spus...” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnu...opriți-vă domnule!” 

  Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Domnu Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule consilier!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dar nu i-am dat voie! A 

terminat minutul! Domnule, fiți calm vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mie îmi pare rău că în ședința asta de 

consiliu sunt foarte mulți cetățeni ai Municipiului Focșani aici din toate partidele 

bănuiesc sau fără aparteneță politică ...domnule vă rog! Lăsați-mă dracului să 

vorbesc! Numai dumneavoastră vorbiți?! Chiar mă scoateți din sărite! Ce dracu? 

Ce-ați mâncat aseară? Vă dă ceva ăla de mâncare de ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule luați un algocalmin, înainte 

de ședință, luați un algocalmin!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnu...eu nu v-am întrerupt când ați 

vorbit! Vă rog foarte mult! Avem un respect reciproc? Sunteți impertinent 

domnule! Deci domnule consilier eu am o vechime în Consiliul Local și așa ceva, 

domnule, stimați cetățeni, așa ceva nu a fost niciodată de când e consiliul ăsta 
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local! Asemenea consilieri care nu înțeleg! Domnule aceste proiecte, vă rog să 

rețineți!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule spuneți ceva sau 

plângeți?!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Am spus ceva când ați vorbit? Dar nu ai 

voie domnule când vorbesc eu! Ca să știi! Domnule hai să ne respectăm 

domnule!” 

Domnul Consilier Corneliu Gheoca: “Luați cuvântul domnule!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Stimați colegi, noi votăm în Consiliul 

local!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră vă treziți înainte de 

...vă spun eu... „ 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Lăsați-l domnule să 

vorbească!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Stimați colegi, noi votăm în Consiliul 

local opoprtunitatea realizării unor obiective care sunt propuse de Primăria și 

aparatul Primăriei Focșani, de Primar, Viceprimar și cine sunt în Primărie! De 

celelate probleme care sunt, de legalitate, de bănișori, de alte, sunt atâtea 

organisme care controlează an de an și periodic Primăria. Noi ce suntem aicea? 

Procurori? Judecători? DNA? Ce suntem? Polițiști? Poliție Locală? Noi suntem 

Consilieri locali! Suntem trimiși de cetățenii Municipiului Focșani să votăm 

proiectele propuse! De legalitate și altele sunt cei care semnează și răspund de 

ele! Nu înțelegem această situație! A trecut, mai sunt 5 luni și  sunt 3 ani de 

zile!Stimați colegi, haideți să înțelegem această situație!” 

  Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule vedeți că mai aveți 2 

secunde!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Da! 2 secunde, vom vota acest proiect!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Supun la vot acest 

proiect!” 

Se supune la vot proiectul numărul 8 și cu 11 voturi „pentru” din partea  

domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Bojoaică Valerica, 

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

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 8 voturi „abțineri” 

din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin Dobre, Neculai 

Tănase, Buzoi Dan,  Costel Bîrsan proiectul nu a fost aprobat. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Acest proiect era în 

strânsă legătura cu proiectul nr. 7, nu știu de ce ați votat proiectul nr. 7, ca să dați 

bine pe sticlă? Nu a trecut acest proiect, ne pare rău, să vadă și dragii cetățeni din 

Municipiul Focșani cum consilierii PNL nu votează proiectele bune pentru dânșii, 

pentru noi, cu toții!” 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte de 

ședință vă rog frumos ....atât timp cât modalitatea prin care fiecare partid politic 

votează nu trebuie justificată!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ați votat anul trecut 48 de străzi, ați 

zis că până la sfârșitul anului sunt gata! Când le faceți pe alea?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă chemăm la 

inaugurare, să știți!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Lăsați minciunile! 48 de străzi care 

le-am votat cu toții! Domnul Primar, domnul edil a zis că ...nimic, doar minciuni, 

atât... Nu v-ați săturat să tot mințiți?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă mai vorbiți 

neîntrebat vă chem la ordin! Vă rog frumos veniți la ordin, a doua oară să știți că 

vă dau afară! Nu mai aveți voie să vorbiți!” 

  Domnul consilier Marius Iorga: “10 secunde să-mi acordați vă rog 

frumos!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu:” Eu vă spun, a doua oară 

nu vă mai las să vorbiți! Eu v-am spus!” 

Domnul consilier Marius Iorga:” Aș vrea să nu zic să-i atrag atenția 

colegului meu, domnul Tănase !” 

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

Domnul consilier Marius Iorga: “Dar a făcut o remarcă, nu știu aș vrea 

să-l atenționez, colegial, la toate ședințele din urmă reclama faptul că domnul 

Primar are calitate de invitat, astăzi reclamă faptul că lipsește nemotivat,   

hotărâți-vă! Domnul Primar lipsește motivat! Dacă vă interesează!” 

  Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte ce, discutăm pe 

proiecte sau...” 

Domnul consilier Marius Iorga: “…a trebuit să discut chestiunea asta 

pentru că…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu înțeleg care-i relevanța?!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Ca să nu vă faceți de râs! Așa 

prietenește, ca să nu…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Faceți administrație sau ce faceți 

dumneavoastră acolo?” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Nu, nu, nu, ca între prieteni vă spun!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc! 

Proiectul nr 9!” 

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

aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare 

pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin 

extinderea conductei de distribuție pentru strada și fundătura Odobești; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

  Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier, vă 

rog!” 
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Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: “Vă rog să consemnați că nu 

particip la vot!  Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „O neparticipare la vot!” 

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

o neparticipare la vot din partea domnului consilier Alexandru Nistoroiu 

devenind hotărârea nr.  20. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico economici faza proiect tehnic de execuție 

pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare grup sanitar și 

Rampă acces persoane cu dizabilități la Minicolegiu” - Colegiul Național 

„Alexandru Ioan Cuza”;Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Da 

doamna consilier Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule 

președinte, vreau să adaug ceea ce a spus ieri în ședința de comisii și doamna 

Costin m-a asigurat că banii care i-am cerut eu în suplimentare ieri ca 

amendament, pentru stoleria Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” sunt 

alocați într-un alt proiect pe fonduri europene ați spus dumneavoastră, nu?” 

Doamna Cristina Costin: Nu, era vorba de Școala 10! La Liceu Cuza astăzi 

m-a sunat doamna director că în februarie va veni cu indicatori. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc, pentru că e o 

reală problemă acolo și vreau să mă asigur ...ok mulțumesc frumos!” 

  Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă nu mai sunt alte 

discuții supun la vot acest proiect! „ 

Se supune la vot proiectul numărul 9 și se aprobă cu 19 voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr.  21. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico economici faza studiu de fezabilitate pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Sistematizare, iluminat și drumuri acces 

– Cămin pentru persoane vârstnice, municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul numărul 11 și se aprobă cu 19 voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr.  22. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 287/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Refacere 

infrastructură strada Ion Basgan” din municipiul Focșani, județul Vrancea, 

cu modificările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Dacă sunt discuții? Da 

domnule consilier!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: “Dragi colegi, vorbesc despre 

acest proiect și îl promovez de 2 ani de zile – refacea infrastructurii Ion Basgan!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Ne bucurăm!” 
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Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: “Țin să vă mulțumesc în primul 

rând pentru că ați fost de acord cu propunerea mea de a face străpungerea din 

strada Ioan Basgan în B-dul Independenței și vreau să spun că ce văd în acest 

proiect pe mine mă surprinde foarte plăcut! Adică, pe lângă crearea unui nou 

sistem rutier, îmbrăcat în asfalt, pe lângă extinderea rețelei de canalizare pe o 

lungime de 94m lineari, pe lângă reabilitarea parcărilor din zonă, pe lângă 

reabilitarea trotuarului, mă surprinde că avem pistă de biciclete și faptul că se 

reabilitează și intrările scărilor de bloc! Pe lângă amenajarea spațiilor verzi avem 

un lucru pe care eu nu l-am mai observat, poate au mai fost în alte proiecte, dragi 

consilieri, se montează treceri pentru pietoni de pavele tactilo – vizuale pentru 

persoanele nevăzătoare! Fabulos! Pe lângă toate astea, după licitație, s-au 

economisit și 1 miliard de lei! Extraordinar!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Ați văzut?!!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: “Îmi place foarte mult!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumim  domnule 

consilier!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: “Vreau să continui, domnu… 

deci acest ..” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Continuați domnule 

Dobre, vă rog!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: “Acest proiect are o durată de 

execuție de 9 luni, dacă și durata asta de execuție rămâne la 9 luni, cred că e unul 

din cele mai complete proiecte pe care eu le-am văzut în Consiliul Local, cu o 

mica mențiune, aș vrea domnul Bratu dacă este aici…” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Doamna Costin este!” 

Domnul consilier Dobre Alin-Claudiu: “Sau doamna Costin, am vazut 

în raport, proiectul tehnic și detalii de execuție au fost predate în luna decembrie 

2019, bănuiesc că este o greșeală, aș vrea să fie refăcută pentru că astea-s 9 luni. 

Aș vrea să fie din decembrie 2018 nu din 2019, asta zic...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Greșeala-i omenească. 

Cine muncește și greșește.” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “E în regulă, să se 

consemneze.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: ”O luăm de la 30 martie 

2019.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Faceți, vă rog, și 

amendament ca să modificăm.” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “Aș vrea să...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”E doar în raport, deci nu 

trebuie. E o greșeală.” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “Vă mulțumesc.” 

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

consilier. Să înțeleg că nu mai doriți, domnul Gheoca.” 
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Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul nr. 12 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 23. 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 13 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

local nr. 353/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Alimentare cu energie electrică 10 locuințe modulare situate în strada Tisa 

T. 70, P. 4145"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Discuții?  

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

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 24.  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 14 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului local nr. 256/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico 

economici faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții 

„Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele, etapa a II-a" - municipiul Focșani"; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... Da, doamna consilier Dimitriu. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte. Cum am precizat și ieri în ședințele de comisie reunite, vreau să 

propun un amendament și anume Art. 1 din prezentul proiect de hotărâre să nu se 

modifice anexa hotărârii de Consiliu Local 256/2010, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de 

investiții „Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele, etapa a II-a” și mă refer la faptul că 

indicatorii propuși în vechea hotărâre de Consiliu Local din 2010 erau de 

8.667.679 de lei și să rămână aceeași, nu să fie diminuați la 7.061.933,03 lei. De 

ce? Pentru că acest cimitir, dacă îmi dați voie, acest cimitir are nevoie de a fi cât 

mai repede terminat ca și lucrare, pentru că foarte mulți cetățeni se plâng de 

condițiile îngrozitoare atunci când merg la defuncții dumnealor sau când au loc 

înmormântări. Deci, vă rog, să supuneți la vot amendamentul, să rămână...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vreau înainte, dacă 

sunteți de acord, înainte să dăm cuvântul și doamnei Costin să explice, da?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Da, mulțumesc, da.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Doamna Costin, vă rog, 

sau domnul director Vulpoiu care e din... mai bine mai în față. Și răgușim...” 

Șef Serviciul investiții, doamna Costin Cristina: ”Indicatorii au fost 

prezentați în baza unui proiect achiziționat și, proiectantul analizând datele din 

teren, luând în calcul și ceea ce este executat pe extindere că este o porțiune 

executată, a reconsiderat acești indicatori și i-a adus la prețurile zilei. Faptul că 

au scăzut, asta este, nu putem... e posibil și în urma licitației să mai scadă. Părerea 

mea, să-i lăsăm așa și dacă vor apare și alte lucrări pe parcurs, suplimentare, avem 

posibilitate să intervenim.” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulțumim, 

doamna Costin. Domnule Secretar...” 

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

Secretar, îmi cer scuze, să supunem la vot amendamentul pentru că știm foarte 

bine, mai degrabă să fie bani să se poată face lucrări de calitate, decât să... se pot 

lua de la investiții cum s-au luat și pentru salarii, deci nu este niciun fel de 

problemă, este un obiectiv până la urmă acolo care trebuie dus la bun sfârșit. Vă 

mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, domnul Secretar 

vrea să spună...” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

”Trebuie adăugat că suprafața de la Cimitirul Sudic se diminuează cu 2.600 de 

metri cât am dat la Ministerul Apărării Naționale. Și ăsta este un argument pentru 

care se diminuează suprafața și implicit și costurile.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Păi, veniți cu propunere...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Foarte bine a explicat 

domnul Secretar de ce s-a diminuat suma.” 

Șef Serviciul investiții, doamna Costin Cristina: ”Oricum la licitație sunt 

obligată să scot pe valoarea estimată de proiectant, deci indiferent că 

dumneavoastră aprobați o sumă mai mare, eu sunt obligată de lege să scot pe 

proiectul aprobat.” 

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Dimitriu Ana Maria și 

nu se aprobă cu 11 voturi împotrivă și 8 voturi pentru din partea următorilor 

consilieri: Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-

Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Tănase Neculai. 

Dacă sunt alte discuții. Da, vă rog domnule consilier... 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Mulțumesc, domnule președinte. Aș 

avea și eu o întrebare sau mai bine spus o mică povestioară în ceea ce privește 

Cimitirul Sudic. Din câte știm, în Consiliul Local s-au mai aprins așa discuții 

privitoare la acest subiect, unul dintre ele cu firma... acea firmă care a avut un 

contract de execuție acolo și care, ca din întâmplare, câțiva angați ai primăriei au 

uitat să pună și durata de execuție a lucrărilor și acum primăria este în litigiu și 

de atâtea ori am întrebat și am solicitat dacă s-au luat măsuri împotriva acelor 

persoane care din întâmplare au uitat să pună termenul de execuție... Sigur că 

firma respectivă o să spună, da domnilor fac, dar dacă nu scrie când, poate fac și 

în 2050 sau în 2060 mai bine spus... da? Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Faceți o interpelare, 

domnule consilier și răspundem până la următoarea ședința. Vă mulțumim.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Păi, domnule președinte, păi am răgușit 

și acum și altă dată de câte ori am cerut date.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”O să primiți răspuns.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “În scris bănuiesc, da? Mulțumesc.” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da. Domnule Buzoi, vă 

rog.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Tot referitor la acest contract. Știm de 

experiența tristă din vechi, voiam să vă propun cum am mai propus de vreo două 

ori, acum e a treia oară ca la aceste contracte comerciale să trecem etapizat deci 

etape, pe durată, pe toate, iar la sfârșit vă rog frumos la diverse să trecem și 

penalități în caz de nerespectarea termenului.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dar cred că sunt trecute, 

nu doamna Costin? Sunt trecute, nu? Sunt trecute penalitățile.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Păi graficul de lucrări, mă refer la graficul 

de lucrări să fie pe termene stricte, deci 2 luni de la data de la data de, la asta mă 

refeream în cazul în care sunt situații obiective în care nu se îndeplinște termenul, 

să se treacă peste acea etapă, dacă nu, să fie penalizată firma pentru întârziere. 

Modul în care umbli la buzunarul respectiv, vă dați seama că nu-și mai permit să 

amâne lucrarea.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Păi cred că sunt așa, nu 

sunt așa?” 

Șef Serviciul investiții, doamna Costin Cristina: ”Ba da.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Nu sunt așa.” 

Șef Serviciul investiții, doamna Costin Cristina: ”Sunt trecute aceste 

penalități iar...” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Unde și câte firme au fost penalizate până 

acum, vă rog frumos să-mi spuneți.” 

Șef Serviciul investiții, doamna Costin Cristina: ”Păi am avut să știți la 

care le-am interzis chiar să participe la licitații. Am avut. Dacă doriți consultați la 

noi, că am avut situații.” 

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Dar n-am auzit la noi că am avut așa ceva 

până acum. Mulțumesc.” 

Șef Serviciul investiții, doamna Costin Cristina: ”Veniți și o să vă arăt.” 

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

Dacă sunt alte discuții...” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul nr. 14 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 25.  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 15 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului local nr. 108/265/30.09.2008 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții 

„Extindere Școala nr. 10 „Duiliu Zamfirescu" cu 8 săli de clasă, reamenajare 

grupuri sanitare, realizare termosistem pe exterior la clădirea școlii și a sălii 

de sport", din municipiul Focșani, cu modificările ulterioare; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... da, doamna consilier Dimitriu. 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte. Asemenea ca la proiectul anterior, vreau să fac un amendament, să 

propun un amendament și anume hotărârea Consiliului Local nr. 108/2008 să nu 

fie... scuzați-mă o clipă, să nu fie modificată anexa la această hotărâre 108/2008 

privind diminuarea indicatorilor tehnico economici propuși și am și argumentat 

ieri în ședința de comisie, părinții cât și cadrele didactice de la Școala nr. 10 

„Duiliu Zamfirescu” se confruntă cu o problemă reală, vor să fie alocați bani și 

pentru balustradele interioare, pentru că există reale pericole de accidentare a 

elevilor. Așa că aș vrea să fie lăsați 3.116.115 lei și să nu fie diminuați cu 

aproximativ 800.000. Deci, vă rog, luați în calcul și acest aspect și vreau să 

supunem la vot amendamentul, să rămână acei indicatori.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Înainte de a supune, 

vreau să dăm un pic cuvântul doamnei Costin să ne explice.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Cu plăcere. Doamna 

Costin, vă rugăm.” 

Șef Serviciul investiții, doamna Costin Cristina: ”Proiectul care a fost 

aprobat în anul... stați să mă uit că nu mai știu, în anul 2010 a cuprins extinderea 

școlii cu 8 săli de clasă, cu reamenajarea grupurilor sanitare atât la extindere, cât 

și la școala veche la corpul de clădire veche existent și termosistem la corpul de 

clădire existent și termosistem la sala de sport. Pentru că am avut oportunitatea 

depunerii unui proiect pe eficiență energetică, s-a depus anul trecut pe fonduri 

europene și s-a semnat și contractul, nu mai... nu-și mai avea rostul partea de 

termosistem exterior la corpul de școală și partea de termosistem exterior la sala 

de sport. Sunt cel puțin și reamenajarea grupurilor sanitare pentru că sunt 

componente care intră pe foduri europene și atunci am refăcut proiectul de 

extindere astfel încât, dacă-l aprobați să putem fi în măsură să pornim lucrarea de 

extindere, astfel încât să facem un tot unitar. Să se lucreze odată în paralel la 

ambele corpuri de clădire extindere și corpul existent și de asta am diminuat suma. 

Ce era practic pe fonduri europene am dat jos din valoarea de extindere. Nu știu 

dacă m-am făcut înțeleasă. Am separat cele două investiții, extinderea va fi pe 

buget local, iar reamenajare grupuri sanitare, termosistem va fi pe eficiență 

energetică. Deja contractul este în derulare, cred că e în licitație.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulțumim, 

doamna Costin. Dacă mai sunt alte discuții... ” 

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Dimitriu Ana Maria și 

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

Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase 

Neculai. 

Se supune la vot întreg proiectul nr. 15 și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 26. 
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Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 16 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 din 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 28/185/21.07.2008 cu 

modificările și completările ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare 

a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul 

Focșani în procent de 5% din tariful de transport, distribuție și furnizare a 

energiei termice și modul de utilizare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 
Dacă sunt discuții... da, domnule consilier... 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, vreau să ni se 

explice un pic despre ce este vorba.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Păi, este domnul director 

aici de la Enet, ne poate spune repede 2 cuvinte.” 

Director Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”La nivelul 

societății Enet au existat și există și până acum 4 soft-uri, în funcție de cum au 

fost preluate o serie de activități de la CUP și ele sunt de undeva din 2001-2002. 

Noi am început să căutăm să avem un singur soft care să permită o fluidizare a 

datelor pentru că între cele 4 soft-uri date se introduceau manual, ceea ce necesita 

și personal numeros și întârzieri în fluxul informațional și nici acuratețea nu era 

cea care trebuie. Noi dorim acum să avem un sistem informatic integrat care să 

ne aducă undeva în orizontul anului 2019. Banii sunt proprii ai societății Enet și 

vă rugăm să votați. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulțumim mult, 

domnule director. Da, domnule consilier, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Voiam să-l întreb pe domnul 

director... domnule director, investiți în softul ăsta 133.500, nu? Câți oameni 

disponibilizați în urma acestei investiții?” 

Director Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”Se 

disponibilizează în mod natural pentru că ies la pensie și alții nu vin, domnule 

Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Aaa... nu mai primiți alții... am 

înțeles.” 

Director Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”Nu vin, că   

asta-i piața muncii în Focșani, nu numai în Focșani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Am înțeles, deci dumnevoastră 

operați în mod natural.” 

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

doamna consilier Drumea.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: ”Mulțumesc domnule 

președinte de ședință. Eu vreau să fac un amendament la acest proiect privind 

aprobarea completării Art. 2 din HCL și al Municipiului Focșani nr. 28/185 din 

21.07.2008 cu modificările și completărle ulteriore privind aprobarea cotei de 

dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din 
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Municipiul Focșani în procent de 5% din tariful de transport, distribuție 

furnizarea energiei termice și modul de utilizare. În baza Art. 56 din regulamentul 

de organizare și funcționare a Consiliului Local propun ca această valoare de 5% 

să fie folosită, care este folosită în acest proiect de hotărâre pentru aprobarea cotei 

de dezvoltare a sistemului de alimentare cu energie termică să fie scăzută din 

prețul de cost al gigacaloriei, adică din factura practic a cetățeanului, întrucât 

compania Enet a beneficiat în ultimii ani de fonduri europene și consider că ar fi 

timpul ca focșănenii să beneficieze de pe urma acestor investiții. Mulțumesc.” 

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Drumea Alina Ramona 

și nu se aprobă cu 10 împotrivă și 8 voturi pentru din partea următorilor consilieri: 

Emil Gongu, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase 

Neculai.  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “9 voturi pentru, pentru că 

și domnul consilier Emil Gongu a fost de acord cu amendamentul nostru. Scuzați-

mă, domnule consilier, deci, 9 sunt. Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnul Bîrsan nu este 

în sală, deci 8, nu e vina mea că domnul Bîrsan e la toaletă, deci 8, nu a trecut 

amendamentul. Ne pare rău, asta este...” 

Se supune la vot întreg proiectul nr. 16 și se aprobă cu 11 voturi pentru și 

7 împotrivă din partea domnulor consilieri Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Tănase Neculai, devenind hotărârea nr. 27.  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”O secundă, voiam să vă întreb. Eu 

vreau să vă întreb eu așa de ce nu sunteți de acord cu micșorarea prețului la 

gicacalorii? De ce nu vreți să faceți chestia asta? Eu vă întreb pentru că sunteți 

sociali democrați, așa spuneți. De ce mi-ați tăiat, domnule? Sunt niște bani care 

trebuie... care în loc să-i aruncăm pe tot felul de softuri haideți să simtă și 

focșăneanul ceva bun. Deci focșăneanul trebuie să simtă ceva, să simtă și el că 

trăiește mai bine, nu? Cu guvernarea dumnevoastră a PSD-ul...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Poate nu stiți... prețul 

kilowatului, prețul gigacaloriei...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Lăsați-mă cu astea... discutăm ceva 

concret acum.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Le stabilește Agenția 

Națională de Reglementare a Energiei Electrice...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Informați oamenii, domnule.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Păi asta voiam să vă rog, 

să repetați votul că s-ar putea să fie o încurcătură. Rezultatul votului.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Acum? Păi nu era 

domnul consilier atunci...” 
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Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Păi asta, repetați.  Mie 

mi s-a părut că ați spus altceva, păi domnule? Ați spus 11 și de asta că nu ieșea 

la...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnul consilier nu era 

atunci.” 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 17 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,20 

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

susținerea proiectelor „Poștașul inimii" și „De ce te iubesc, mamă", inițiate 

și organizate de Consiliul local al tinerilor Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... este cineva la Consiliul Local? Felicitări! Eu iau 

legătura mereu cu ei. Viceprimarul este el. Sunt două, felicitări pentru ambele. 

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

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 28  

Succes! Mai multe proiecte frumoase! 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 18 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20.000 

lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea 

sărbătorilor de primăvară - 1 și 8 Martie 2019; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Discuții... da, doamna consilier, vă rog. 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: ”Mulțumesc frumos, 

domnule președinte. Am de făcut un amendament la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 20.000 lei din bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2019 pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 și 8 Martie 2019. 

În baza Art. 56 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local 

propun suplimentarea sumei cu 35.000 cuprinsă la capitolul bugetar ”cultură, 

recreere și religie” (67.02), subcapitolul bugetar ”alte servicii din domeniul 

culturii, recreerii și religiei” (67.02.50) pentru achiziția de mărțișoare ce vor fi 

oferite elevelor din ciclul de învățământ liceal. Vă mulțumesc! 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dar oricum din astea o 

să dăm la toată lumea.” 

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Drumea Alina Ramona 

și nu se aprobă cu 10 abțineri și 9 voturi pentru din partea următorilor consilieri: 

Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai 

și Gongu Emanuel. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Când ați dat pentru stilouri?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier, vă 

rog frumos, fără... sunteți consilier local.” 

Se supune la vot proiectul nr. 18 în integralitatea lui și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 29.  
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Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 19 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi zilei de 

Dragobete, sărbătoare tradițională românească, în data de 24 februarie 

2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... vă rog, domnule consilier. 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule președinte, e un proiect pentru 

cetățenii care au o experiență de viață a Municipiului Focșani, e un proiect care 

se adresează celor care au muncit în municipiu și au contribuit la dezvoltarea 

Municipiului Focșani. Se pare că... am văzut în mass-media și scris și la televizor 

că e o atmosferă foarte frumoasă la această zi tradițională românească. Poate la 

anul să mărim numărul de participanți și chiar suma pentru că merită cetățenii 

noștri din Municipiul Focșani o asemena manifestare mulțumesc.” 

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

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

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 30  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 20 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport 

public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite 

și să realizeze competențele Consiliului local al municipiului Focșani 

referitoare la furnizarea și prestarea serviciului de transport public local 

prin curse regulate în municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Discuții? Da, domnule consilier, vă rog. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci eu vreau să pun o întrebare. 

Care este rolul acestei asociații Metropolitan Trans?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Să-l lăsăm pe domnul 

Imireanu să ne spună. Nu este? Când o să vină... spuneți dumneavoastră,domnule 

viceprimar.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Da, asociația Metropolitan 

Trans își dorește ca în următorii ani să atragă mai multe comune din imediata 

apropiere a Municipiului Focșani la circuitul urban al societății Transporturi de 

Persoane Auto S.A.. La această asociație au aderat mai multe comune printre care 

Golești, Milcovul, Gologanu, Câmpineanca, totuși inițiativa a fost comună, atât a 

noastră, cât și a dumnealor. Și-au exprimat această dorința datorită faptului că 

foarte mulți cetățeni din aceste comune vin în Focșani și muncesc la diferite 

companii, neavând posibilitatea să facă o navetă cu mijloacele proprii de 

transport. Vă mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, domnule consilier.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Va fi foarte bine. Am să le spun celorlalți 

consilieri de aici, nu mă adresez unui anume consilier, se va extinde ruta și pe 

Mândrești, Răstoaca, deci va fi mărit numărul de curse și va scădea timpul, deci 

vor beneficia cetățenii de această asociere și de acest transport. Mulțumesc.” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, domnule consilier, 

vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Vă mulțumesc, domnule președinte, 

deci eu vreau să vă spun că... l-am auzit pe domnul Radu Nițu cu o poveste 

frumoasă. Domnule Radu Nițu, dumneavoastră știați că Focșaniul are deficit de 

mijloace de transport? Domnule, când faceți o afirmație, deci să vă gândiți, cu ce 

faceți transportul? Vreți să închiriați din altă parte? Aveți dumneavoastră niște 

firme pe care vreți să le închiriați? Păi mai întâi să ai mijloc de transport să asiguri 

în Focșani, după aia te duci la Răstoaca, Câmpineanca și unde vrei dumneata să 

te duci. Deci, nu știu, iar veniți cu niște minciuni din astea, așa ca să păcăliți 

oamenii, că nu o să faceți... deci, acest lucru se poate face doar printr-o închiriere. 

De la cine să închiriezi? Când ai mașini puse la dispoziție... ai un surplus de 

mașini? Atunci faci aceste lucruri, dar până atunci... veniți cu povești din astea 

așa de 2 lei.”  

Domnul consilier Radu Nițu: “Auziți?” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Este domnul Diaconu aici?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Fiind domnul director de 

la Transport Public în sală o să ne dea câteva lămuriri, da?” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Auziți am votat un proiect cu 20 și ceva 

de autobuze electrice... vă mai aduceți aminte?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog frumos, domnule 

consilier. Gata, vă rog frumos.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Faceți domnule, dar n-ați făcut nimic 

la Mândrești acolo...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier!” 

Director Transport Public Focşani, domnule Diaconu Ionel: “Bună 

seara, dacă îmi dați voie... legat de mijloacele de transport pe care le folosim în 

momentul de față în Focșani și în comuna Golești pentru că în momentul de față 

circulăm și pe comuna Golești și pe Focșani, nu avem deficit de mijloace de 

transport. Dumneavoastră aveți dreptate că dacă vom ieși și la județean vor mai 

trebui cumpărate autobuze. Partea mai gravă a lucrurilor este că licitația pentru 

autobuze, ediție care a fost inițiată de MDRAP, a fost abia acum vreo 3 zile pe 

28.01 inițiată. Termenul de execuție a acestor autobuze, pentru că este vorba de 

vreo 63 de autobuze în total scoase la licitație, din care noi ca Municipiu Focșani 

avem 20 de autobuze, prin MDRAP, vor fi livrate undeva pe anul viitor. 

Dumneavoastră aveți dreptate într-un singur punct de vedere, în sensul că cum e 

și la transportul județean va trebui să mai cumpărăm autobuze de a face trecerea 

aceasta de la transportul numai pe aceste, pe Golești Focșani la întreaga asociație. 

Și atunci va trebui să cumpărăm niște autobuze cu care să circulăm. Noi deja am 

început să cumpărăm, deci anul trecut am cumpărat 4 autobuze, știu că în presă 

s-a spus că transportul public s-a înnoit cu autobuze second, ideea a fost să nu 

cheltuim foarte mulți bani și să luăm autobuze, pentru că cu cele 4 autobuze pe 

care le-am cumpărat, am fi cumpărat doar unul nou. Și având în vedere că e 
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termenul de maxim 2 ani de zile am zis să nu cheltuim foarte mulți bani să luăm 

autobuze noi și să luăm second în așa fel încât costul să fie mai mic și cei doi ani 

de zile să-i trecem cu autobuzele acestea second. Vor mai trebui într-adevăr 

cumpărate autobuze pentru transportul județean, undeva între 6-10 autobuze.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule director, vă mulțumesc 

exact ce am spus eu, ați spus și dumneavoastră, ați confirmat. Spuneți-i și 

domnului Radu Nițu ca să nu mai spună povești la oameni.” 

Director Transport Public Focşani, domnule Diaconu Ionel: “Stați 

puțin, deci asociația în momentul de față nu circulă pe celelalte comune, probabil 

că dumneavoastră știți mai bine...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”O secundă, vă rog. 

Municipiul Focșani are la ora actuală dificit?” 

Director Transport Public Focşani, domnule Diaconu Ionel: “Nu are 

deficit. Nu, noi în momentul de față avem 36 de autobuze care circulă numai în 

Focșani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule m-am referit la asociație, 

nu la muncipiu.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Și mai am și eu o întrebare, 

domnule director, din asociație fac parte în acest moment 7 UAT-uri. Toate aceste 

7 UAT-uri vor contribui la achiziționarea de noi autobuze.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, ei n-au să-și plătească 

salariile. Dumneavoastră nu știți că primăriile nu mai au bani de salarii?” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Domnule, eu vorbesc de 

asociație.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da... dacă mai sunt alte 

discuții. Vă rog. Da, domnule consilier Bârsan, vă rog.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Mă amuză un pic, domnule viceprimar 

că vin cu bani. De unde bani, domnule? Săracii sunt vai de ei și dumneavoastră...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Aveți un minut.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Am înțeles, am un minut. Domnilor, 

stimați colegi, păi, să înțeleg că e vai mare aici la noi, comunele limitrofe și cei 

care vin înspre Focșani în momentul de față nu au cu ce veni... vin pe jos, nu? Nu 

au cu ce să se transporte? Eu cred că au. Numai că ceea ce se dorește este 

eliminarea concurenței, eliminarea factorului privat și punerea unui monopol de 

către primărie. Deci părerea mea este că aceasta este concluzia. În ceea ce privește 

problema dumenvoastră cu autobuzele, domnule director, eu sunt cu 

dumneavoastră. Eu admir ceea ce faceți dumneavoastră acolo, să mă iertați de 

vorbă, din rahat faceți brici. Vă chinuiți să faceți ceva cu autobuzele alea. De 

atâtea ori aici în Consiliul Local am spus și spun, domnilor, această autogară este 

poarta de intrare în Focșani a celor care vin să ne viziteze, este într-o stare 

deplorabilă. Numai carcase de autobuze, numai găuri, totul este parcă ar fi după 

bombardament. Haideți întâi să facem această autogară la standarde europene...” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Am înțeles, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Nu , n-ați înțeles. Lăsați-mă să termin 

că...  deci să facem prima dată această autogară la standarde europene conform 

unui oraș, așa cum ne pretindem și după aceea să venim cu artificii din astea.” 

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

consilier. Dacă mai sunt discuții...” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule președinte, să spună domnul 

director că noi am votat un proiect cu modernizarea pe fonduri europene a 

autogării. Ia spuneți, domnule.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Nițu, dumneavoastră nu ați 

înțeles...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule director, vă 

rog.” 

Director Transport Public Focşani, domnule Diaconu Ionel: “Dacă-mi 

dați voie, vedeți această asociație, în momentul când s-a constituit și 

dumneavoastră ați fost de acord. Adică acum ce se întâmplă? În momentul de față 

știți că ați avut un statut, un regulament al asociației pe care l-ați votat.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Sunteți sigur, domnule director?” 

Director Transport Public Focşani, domnule Diaconu Ionel: “100% 

pentru că nu se...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Nu, Consiliul Local a hotărât.” 

Director Transport Public Focşani, domnule Diaconu Ionel: “Da, 

Consiliul Local...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Cu majoritatea în democrație.” 

Director Transport Public Focşani, domnule Diaconu Ionel: “Eu nu mă 

refer la dumneavoastră personal.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Păi și atunci?” 

Director Transport Public Focşani, domnule Diaconu Ionel: “Adică în 

momentul de față nu știu, cred că atunci și dumneavoastră ați votat pentru că, știți, 

vă spun eu sigur că ați votat pentru aia.” 

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

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul eu am votat stațiile 

electrice...” 

Director Transport Public Focşani, domnule Diaconu Ionel: “Nu, nu, 

nu vorbesc de proiectele europene, vorbesc de asociație.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Acuzații și acuzații, sunteți 

micul Kovesi din Consiliul Local al Municipiului Focșani.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnule viceprimar, în momentul 

când dorim o autogară corespunzătoare, să fie fața noastră de intrare în acest 

Focșani...”  

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

mult.” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: “Stați un pic, domnule viceprimar, eu 

urăsc cel mai mult mincinoșii și hoții și știți bine asta.” 

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

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul nr. 20 și se aprobă cu 11 

voturi pentru și 8 abțineri din partea următorilor consilieri: Bîrsan Costel, Buzoi 

Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai, devenind 

hotărârea nr. 31.  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 21 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

municipiului Focșani în Adunarea Generală și în Consiliul Director al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a 

localităților Focșani și Golești, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul nr. 21 și se aprobă cu 11 

voturi pentru și 8 abțineri din partea următorilor consilieri: Bîrsan Costel, Buzoi 

Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai, devenind 

hotărârea nr. 32.  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 22 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către 

municipiul Focșani a apartamentului nr. 72, în suprafață utilă de 10,00 mp, 

situat în Focșani, str. Aleea Căminului nr. 12, bloc G2, et. 3, înscris în Cartea 

Funciară nr. 50768-C1-U29; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Aici cred că trebuie și comisie, nu? Aici trebuie să facem o comisie formată 

din 3 consilieri, un președinte și 2 membri. Domnule Nițu... propuneți. Grupul 

PSD ce propune, grupul PNL... comisia de negociere?! 

Domnul consilier Radu Nițu: “Auziți, eu propun pe domnul Bîrsan, că 

tot e fel de procuror aici, mai stați că de acum e mai frumos, să știți. Înțelegeți? 

Deci îl propun, stimați colegi, că parcă 3 consilieri, pe domnul consilier Bîrsan, 

că-i prietenul nostru și domnul, doamna consilier Lupu, puteți că sunteți în verde 

azi, aveți...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Deci, cine până la 

urmă?” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Președinte- Radu Nițu, 2 

membri- domnul Bîrsan și doamna Lupu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Și trebuie să alegem...” 

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

sunt și alte propuneri, dacă nu sunt alte propuneri... dacă nu, domnule Nițu spuneți 

și membrii comisiei de numărare a voturilor.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Membrii comisiei, îl propun pe domnul 

Tănase că a fost cel mai vocal astăzi și să numere ca lumea voturile.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, auziți?” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnul consilier Gongu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Nițu...” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Și domnul consilier Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu refuz pentru că am altceva de 

făcut și refuz.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Nuuu... de ce să refuzați? E o obligație în 

Consiliul Local să participi la așa ceva.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Cine a zis că e o obligație, domnule?” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule numărați 17 voturi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dumneavoastră acolo sunteți ca la 

partidul comunist, aveți tot ce vă spune obligațiile, aici nu e așa, știu că era bun 

pentru dumneavoastră.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule, dumneavoastră ați refuat tot 

timpul, nu e nicio problemă. Știe lumea cine sunteți. Pe doamna consilier, pe 

domnul consilier Dobre Alin care a vorbit foarte fumos astăzi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu vedeți, domnul Nițu face apologia 

partidului comunist.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, bun... 3 da, deci 

domnul Nițu președinte...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”V-a povestit când a fost domnul Nițu 

la Moscova?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”La comisie cine e?” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

”A zis domnul Gongu, domnul Ungureanu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Și domnul Dobre.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, lăsăm acest proiect 

la sfârșit, da?” 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 23 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de 

apartamente dintre municipiul Focșani și doamna Ciubotaru Anișoara; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul nr. 23 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 33.  

Un pic de liniște, vă rugăm. Propun înainte de proiectul nr. 24 o pauză de 

10 minute dacă sunteți de acord. 

După pauză se reia proiectul nr. 22, procedându-se la votul secret. 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Aș menționa ca domnul 

viceprimar să-și poarte singur de grijă și să nu poarte grija mea. Vă mulțumesc, 

domnule viceprimar.” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “În urma verificării buletinelor 

de vot, s-au constatat următoarele: domnul Radu Nițu- 16 voturi pentru, 0 
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împotrivă, 3 nule. Domnul Bîrsan Costel- 19 pentru, 0 împotrivă, 0 nule. Doamna 

Lupu Cătălina- 14 pentru, 0 împotrivă, 5 nule. Drept pentru care am încheiat 

procesul verbal.” 

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

domnule președinte de comisie. Măcar atât și...” 

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

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 34.  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 24 al 

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

publică a terenului în suprafață de 23,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a 

Unirii nr. 22, județul Vrancea, T. 93, P. 5280 ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani, către domnii Băeșu Ghiorghi și Bonea Elena-

Cristina; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... 

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

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 35.  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 25 al 

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

publică a terenului în suprafață de 19,60 mp. situat în Focșani, str. Panduri 

nr. 9, bl. 9, județul Vrancea, T. 188, P. 10176 ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani, către domnul Nedelcu Maricel; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 
Dacă sunt discuții... 

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

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 36.  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 26 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind schimbarea destinației 

construcțiilor identificate cu C1-C10 situate în Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 

14, ce aparțin domeniului public al municipiului Focșani, aflate în 

administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea" Focșani, în vederea 

demolării, întrucât nu mai sunt necesare activității de învățământ; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... 

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

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 37.  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 27 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. 501/2018 privind aprobarea 

listei de priorități; Iniţiatori: consilieri locali, Ailincuței Lauriana, Dimitriu 

Ana Maria, Buzoi Dan, Mihai Petruț. 
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Discuții? Vă rog, domnule viceprimar. 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Vă mulțumesc, domnule 

președinte. De fapt vreau să fac un mic amendament, o corecție. În mod eronat, 

la poziția 16 de pe listă a fost trecut Dănăilă Marian Alin, iar numele corect, vreau 

să notați, este Dănilă Marian Alin, nu Dănăilă, Dănilă. Mulțumesc.” 

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

domnule consilier Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Mulțumesc, domnule președinte de 

ședință. Nu particip la vot, mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Luăm act, domnul 

Secretar...” 

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

Iorga și se aprobă în unanimitate de voturi. 

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

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

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Motivați, domnule viceprimar, de ce 

nu participați la vot.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dar nu trebuie 

motivat...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Eu acum am văzut că pe lista 

asta este, vă dau cuvântul meu de onoare, este trecut Iorga, fratele meu, pur și 

simplu fratele meu este trecut pe această listă, este fratele meu vitreg... oricum nu 

sunt sub incidența legii, dar, fiind frate vitreg, dar nu vreau să...” 

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

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Acum am văzut, vă rog să mă 

credeți.” 

Se supune la vot proiectul nr. 27 în integralitatea lui și se aprobă cu 17 

voturi pentru și 2 neparticipări la vot ale domnilor consilieri Gongu Emanuel și 

Iorga Marius Eusebiu, devenind hotărârea nr. 38. 

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

aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 7 (șapte) 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;   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 39. 

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

aprobarea unui număr de trei schimburi de locuințe A.N.L. situate în 

Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv cartierul Brăilei, solicitat de 

titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr.  40. 
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Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiției pentru familia Brîndușescu Nicolae din 

imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 40 în imobilul situat în 

Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 28 în conformitate cu Legea locuinței nr. 

114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru” și 1 vot ”abținere” din partea d-nului consilier Emanuel Gongu,   

devenind hotărârea nr. 41. 

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

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe 

sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 42. 

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

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

Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 13 înscrisă în CF 51903-C1-U47 UAT Focșani și a 

boxei înscrisă în CF 51903-C1-U39 UAT Focșani către doamna Dănăilă 

Alina Cristina;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 43. 

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

aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului compus din 2 camere, 

situat în Focșani, str. Bradului nr. 4, bloc 4, ap. 9 înscrisă în CF 51908-C1-

U17 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51908-C1-U10 UAT Focșani către 

domnii Munteanu Gabriel Daniel și Munteanu Ana Maria;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 44. 

Se prezintă punctul 34 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. 5 înscrisă în CF 51892-C1-U2 UAT Focșani și a 

boxei înscrisă în CF 51892-C1-U31 UAT Focșani către domnii Apostu 

Cătălin Constantin și Apostu Camelia;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 45. 

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

însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 
„dacă o să acceptați expunerea unor planșe ... aseară și astăzi de dimineață, am 

stat mai mult de vorbă cu colegii mei ... este o eroare la total.  
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Nu este vorba de un milion cincisute, este vorba de o sută cincizeci de mii, 

și de aici se schimbă de zece ori concluzia vis-a-vis de mărirea de la evidențele 

din anul 1986, la momentul 2019. Și vă rugam aseară, și nu ați acceptat, dacă 

acceptați în seara asta să vă prezentăm ce înseamnă un vechi cadastru pe patru 

străzi, care sunt mari și de notorietate, să vedeți în culori hașurate diferit vechea 

tramă stradală și actuala. Dacă acceptați să facem această expunere vă mulțumesc, 

dacă nu ...  eu nu mai am ce să vă spun. Vă mulțumesc. Da, pentru a susține acest 

proiect, pentru a vedea că de fapt nu tuturor le este la îndemână să cunoască, că 

în municipiul Focșani s-au făcut exproprieri, s-au făcut naționalizări, s-au făcut 

sistematizări, s-au făcut ... știu eu, amenajări în cartiere care vă sunt de 

notorietate. Cred că prima planșă, dacă-mi este permis și dacă acceptați 

prezentarea, colegul meu de la Patrimoniu, vă poate arăta, suntem pe str.Aurora 

... dacă acceptați ...”. 

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

 În primul rând, ieri la ședințele de comisii am dezbătut acest proiect unde într-

adevăr erau diferențe de zece ori mai mari. Și am atras atenția ... mi s-a spus că 

greșesc, că nu ne-am documentat noi foarte bine și că noi nu știm ce vorbim și că 

nu citim proiectele de hotărâre. 

Iată, că acum dumnealor își recunosc greșeala și mai mult decât atât, ca și 

în cazul proiectului nr. 8, da ... terminați, încă odată calupul acela de străzi și mai 

apoi după ce veniți cu date concrete și reale, o să votăm și ceea ce acum le băgați 

așa pe sub nas cu date eronate. Mulțumesc”. 

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

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

iertați-mă domnule Președinte. 

Doamnă, domnilor consilieri, vă asigur de buna mea credință. V-am spus-

o și aseară la ședință că lucrăm aceste proiecte. Dacă dvs. vă îndoiți și nu acceptați 

un exercițiu simplu, elocvent, de a vă arăta ce s-a întâmplat și care este cauza 

pentru care sunt aceste diferențe, orice am spune nu ne folosește. Nu sunt străzile 

nimănui, nu este un interes patrimonial sau direct al cuiva în această situație. Este 

vorba de a accepta să inventariem în domeniul public, și trebuie spus că domeniul 

public este inalienabil, imprescriptibil și insesizabil. Asta înseamnă că nu se poate 

întâmpla nimic cu acest domeniu public. Sunt influențe în plus sau în minus, dacă 

acceptați, și fac trimitere la bunăvoința dvs., sunt patru străzi care nu aveau 

configurația de astăzi și nu aveau suprafețe în cadastrul din 1986, astăzi au. Și 

sunt diferențe firești. Dacă dvs. considerați că vă ajută, vă rog să o spuneți, dacă 

nu ... înțeleg logica dvs.”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, eu l-am ascultat cu foarte mare 

atenție pe domnul Secretar, eu cred că domnul Secretar este de bună credință. 

Da domnule Secretar, când este diferența de zece ori, deci, de zece ori diferență 

...”. 

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

de zece ori diferență domnule consilier. Aseară, era ... v-am zis ...”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „...Aseară nu cunoșteați nimic, astăzi 

văd că, cunoașteți ...”. 

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

nu am cunoscut, am spus de două ori colegilor mei să adune suprafețele ...”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ ... cine mai are încredere în ce spuneți 

dvs. în general așa! ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „domnilor consilieri! ...”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ ...Cine mai are încredere! Deci, când 

este o diferență de zece ori  ... deci, noi votăm ... noi răspundem când votăm, păi, 

ce facem!”. Eu îl înțeleg pe d-nul Iorga că ... nu mai contează ... merge înainte că 

a intrat în jocul ăsta ...”. 

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

domnule consilier, nu fac politică ...”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ ... pe ei îi interesează ... noi vrem să 

fim corecți domnule, noi nu mergem oricum așa  ....”. 

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

...Pentru a vota în cunoștință de cauză și corect, vă aduc aceste argumente 

domnule consilier. Că nu mi-a picat nici mie bine când am spus de două ori ... vă 

amintiți aseară când am zis ... d-nule Marian mergeți vă rog și adunați coloana 

unu cu coloana trei. Am spus-o de două ori aseară!”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „Nu mai știu”. 

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

ieșit așa cum ați spus dvs., asta vreau să vă arat astăzi, că este o diferență ...”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ ... Și ieri nu recunoșteați, spuneați că 

... domnule că nu se poate, că nu știu ce ... ”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 
„...Domnule consilier, raportul, nu-l votați. Raportul este o piesă în susținerea 

proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre rămâne neschimbat. În raport erau 

diferențe într-adevăr de zece ori mai mult”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Deci, totalul rămâne o 

sută cincizeci și cinci de mii treisute șaptezeci și cinci, ca să știți”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 
„Pentru aceasta am făcut astăzi copii și  v-am spus cu legendă la fiecare stradă în 

parte ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc domnule Președinte. Sunt și 

eu curios, că eu am urmărit foarte atent ceea ce se întâmplă cu acest inventar al 

străzilor ... să facem un exercițiu de imaginație: dacă o stradă are cinci mii de mp. 

în vechea măsurătoare, după noua măsurătoare, s-a găsit patru mii cinci sute de 

mp. Cum putem noi justifica diferența de cincisute de mp. pe acea stradă care a 

fost asfaltată și reparată poate de nenumărate ori și care a fost decontată la 

cincimii de mp., nu la patrumii cincisute de mp. cât are în realitate! Câte fonduri 

s-au deturnat! Dacă știu numai doi centimetri la un covor asfaltic, dacă se fură, în 

loc de zece centimetri... vă rog lăsați-mă să vorbesc... d-na Cristina, lăsați-mă să 
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vorbesc, nu mai comentați acolo în spate! Deci, dacă sunt cinci sute de metri 

diferență, s-au decontat cinci mii de metri total, da! Și de fapt strada a avut patru 

mii cinci sute de metri, cine suportă cei cinci sute de metri? ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „D-na Oana Amăriuței, vă 

rog”. 

D-na Oana Amăriuței - Șef Serviciu administrarea domeniului public 

și privat, publicitate : „…În raport a fost o eroare, și mulțumesc frumos pentru 

calculul făcut, și pentru că ne-ați atras atenția. Nu au fost modificate nici un fel 

suprafețele menționate în raport. Însumarea a fost eronată. La momentul acesta 

măsurătorile și suprafața totală măsurată este de o sută cinci zeci și cinci de mii. 

Ceea ce nu mai conduce la diferența aceea de zece ori asupra aceleia inițial 

măsurate, unu.  

Doi. Discutam despre str.Aurora, că doriți sau nu un exercițiu în sensul 

acesta, ca și exemplu ați dat ieri str.Aurora … că de unde este diferența de două 

mii de metri. Diferența de două mii de metri rezultă tocmai din neincluderea 

tronsonului unu pe care vi-l prezint și pe care îl aveți în față, ca și aparținând 

str.Aurora. Este simplu, firesc și normal. Dacă vreți să înțelegeți sau nu, asta 

depinde de dvs.  Considerăm că am făcut tot ce s-a putut pentru a vă prezenta 

datele, pentru a prelua măsurătorile, pentru a descifra schițele, planșele depuse ca 

și cu titlu informativ, din punctul meu de vedere  nu știu ce am putea să mai facem 

altceva. 

Nu sunt niște  … a fost pur și simplu o eroare, de la un … s-a pus o cifră 

cinci în plus. A fost un milion, față de o sută de mii. Și mulțumesc frumos pentru 

calculul făcut matematic, era un simplu calcul. Am verificat în celelalte rapoarte 

… proiectul acesta este a șaptea oară, nu a fost această greșeală, tocmai, s-a 

întâmplat de data aceasta, mulțumim frumos,  ne-ați dat și nouă ocazia să vă zicem 

că nu este diferență de zece ori, este o suprafață de patru hectare în plus la treizeci 

și șapte de străzi. Și patru străzi nu au avut măsurătoari până la momentul acesta. 

Adică, nu au fost măsurate  niciodată ca și suprafață. Ele apăreau scriptic ca și 

străzi, nefiind ele măsurate în metri pătrați. Mulțumesc frumos”.   

D-nul consilier Radu Nițu : „Domnule Președinte, acest proiect, după cum  

spunea și doamna, a fost introdus de mai multe ori, eu zic că, o greșeală 

recunoscută este iertată pe jumătate, jumătatea cealaltă vă dăm dvs. să o iertați, 

eu spun că aseară la comisie și bine s-a acționat prin spusele doamnei consilier, 

s-a acționat foarte bine de către cei din Primărie, de la biroul respectiv și dacă     

s-a îndreptat situația, eu nu știu de ce nu doriți să votați acest proiect care … nu 

ia nimeni nici o bordură de acolo, nu ia nici un metru de asfalt, nici un … haideți 

să nu extrapolăm niște discuții și noi vom vota acest proiect că este în interesul 

cetățenilor din municipiul Focșani. Vă mulțumesc”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă-mi dați voie domnule 

Președinte ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ ... Da”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc. Mă bucur încă o dată 

pentru că este a nu știu câta oară când se cunoaște vina că se greșește ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ ... cine muncește și 

greșește ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ...Scuzați-ne, nu suntem 

Dumnezeu să iertăm, noi suntem aici să votăm în beneficiul cetățeanului. Deci 

greșelile nu sunt acceptabile. Și înțeleg și angajații Primăriei de ce nu pot să-și 

facă munca profi, din cauza limbajului ... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ ... Niciodată nu a fost 

greșit proiectul acesta ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... Domnule Viceprimar, domnule 

Președinte, îmi dați voie să vorbesc, că este din timpul meu, mulțumesc.  

Din cauza faptului că dumnealor vin la serviciu într-o stare de tensiune continuă. 

Primarul, dacă vă aduceți aminte, pentru faptul că noi nu am votat acest proiect 

și drept dovadă, cum să votezi un asemenea proiect, cu asemenea erori, a pus 

hârtii, da, pe str.A.Ipătescu cum că, consilierii locali PNL și d-nul consilier Costel 

Bîrsan aici de față, nu votează proiectul ...  ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ ...Păi, acesta este 

adevărul ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ...Și-a asumat acea hârtie lipită pe 

garduri și pe stâlpi. Este vorba de ceea ce face un primar al unui municipiu 

reședință de județ ... ce anume ... că este greșit proiectul ... de fiecare dată veniți 

cu hârtii așa aruncate ... și spune domnul Secretar că ne-a trimis lămuriri! Da, la 

15,30 ne-ați trimis lămuriri domnule Secretar. Mulțumesc”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 
„Iertați-mă domnilor, haideți să ne calmăm un pic.  

Domnule, Raportul susține proiectul. Proiectul nu are erori. Raportul este 

laborios, în sensul că, în afară de coloanele care sunt ... sau partea de descriere a 

străzii în proiect, am mai multe rubrici, coloane, care au și rubrica de observații. 

Am cerut să adune aceste suprafețe pentru o mai bună reflectare a situației. S-a 

greșit la total, nu este relevant, nu afectează cu nimic proiectul. 

Da, am muncit, nu este ușor să merg în arhivă, să scot din arhivă planșele 

vechi și să  ... uitați-vă în față, la secția comercială ... asta este str.Aurora, nu a 

fost niciodată inventariată fără să pledez pentru factorul politic sau omul politic 

care susține ceva.  

Este doar o inventariere a acestor străzi în domeniul public, și mă opresc. 

Mulțumesc”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Să dăm doamnei de mai înainte un 

exemplu concret, tot o scaldă și tot trage jarul pe turta dânsei.  

Strada Anul Revoluționar 1848 doamnă, suprafață inventariată două mii o 

sută șaptezeci metri. Suprafața după măsurători, o mie șaizeci și opt de metri, 

diferență de o sută de mp., adică 10%, peste 10%. Păi dacă strada aceea a fost 
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reabilitată de nu știu câte ori, dacă a fost reabilitată ... o sută de mp. de asfalt sau 

ce s-o fi mai pus pe acolo, s-au decontat, s-au plătit ilegal.”. 

D-na Cristina Costin - Șef Serviciu Investiții : „Nu este adevărat”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „păi este foarte adevărat doamnă. Doamnă,  

nu mai vorbiți aici ... dacă după noua măsurătoare are o mie șaizeci și opt de metri 

și dvs. o aveți în inventar o mie o sută șaptezeci metri, este iarăși o greșeală să 

înțeleg? ”. 

D-na Cristina Costin - Șef Serviciu Investiții : „ …Se plătește la suprafață  

reală măsurată și executată …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... Dar la ce se plătește doamnă?”. 

D-na Cristina Costin - Șef Serviciu Investiții : „Se plătește la suprafață 

reală executată și măsurată …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „...Da doamnă! Păi dacă se plătește la 

suprafața real executată și măsurată, de ce dvs. când ați sesizat atunci nu ați 

modificat inventarul doamnă!”. 

D-na Cristina Costin - Șef Serviciu Investiții : „ Se face transformarea în 

mijloc fix …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ...Se plătește la suprafața real executată 

...”. 

D-na Cristina Costin - Șef Serviciu Investiții : „…Nu, se plătește la 

suprafață reală executată și măsurată …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „...Dvs. dețineți în arhivele Primăriei 

aceeași suprafață să induceți lumea și cetățenii în eroare”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Mulțumesc domnule Președinte.  

Stimați colegi, este foarte simplu, eu zic că este rea voință din partea dvs. 

Demonstrați și demontați astăzi spusele domnului Primar și votați acest proiect. 

Nu pentru mine, nu pentru noi, ci pentru toți cetățenii din municipiul Focșani. 

Eu sper că o veți face și veți vota în interesul cetățenilor care v-au ales. Vă 

mulțumesc”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „Vreau să vă spun așa domnule 

Președinte, ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „...Nu v-am dat cuvântul 

domnule consilier, vă rog frumos ...”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ ...Când mă uit la domnul Viceprimar 

cât de frumos vorbește, deci, pur și simplu îmi dau seama că este un fel de Tudorel 

Toader al Vrancei”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Supun la vot acest 

proiect”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Președinte  ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu:„ ... nu, vă rog frumos. 

Cine este „pentru”, „împotrivă”, „abțineri”! A șaptesprezecea oară nu ați votat 

proiectul acesta pentru cetățeni”.   
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Președinte, îmi dați voie, vă rog 

frumos, treizeci de secunde, nu mai mult  ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Vă rog frumos, eu 

vorbesc acum domnule consilier”. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se  

aprobă cu 11 voturi „pentru” 8 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: 

Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea, a domnilor 

consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu Dobre, Dan Buzoi, Neculai 

Tănase și Costel Bîrsan. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:  „Mulțumim încă odată 

consilierilor PNL”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Vă rog frumos, acordați-mi treizeci de 

secunde. Domnule Președinte, acordați-mi treizeci de secunde…”. 

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

aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței 

construcției, a terenului în suprafață de 277 mp. situat în Focșani, Tarla 102, 

parcela 5463 Cc, aparținând domeniului public al municipiului Focșani, 

către Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” - Focșani;  

D-na consilier Alina Drumea: „Cu privire la acest proiect vreau să 

menționez că decizia acestui vot a fost luată împreună cu cetățenii care locuiesc 

în zona apropiată a Catedralei, împreună cu noi consilierii PNL într-o întâlnire 

consultativă cu Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian Arhiepiscopul Buzăului și 

Vrancei. Drept pentru care Grupul consilierilor PNL va vota pentru darea în 

folosință a terenului în suprafață de 277 mp. Și vreau să dezmint știrile false 

apărute în presă cum că, consilierii PNL ar avea o negociere cu PSD, sau un blat 

pentru votarea acestui proiect. Mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Păi, și aveți un 

amendament ceva?”. 

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

După cum știți, și ieri în ședința de comisie am supus dezbaterii ședințelor reunite 

ale comisiilor de specialitate un amendament și anume, la fel, la întîlnirile pe care 

le-am avut cu cetățenii din str.Republicii 41, dumnealor își doresc spațiul de 184 

mp. din spatele Catedralei din partea de est. Da, își doresc ca acel spațiul să fie 

încredințat în folosință gratuită Parohiei Catedralei Cuvioasa Parascheva pentru 

amenajarea parcului Catedralei. Și vă rog să supuneți la vot acest amendament. 

Mulțumesc ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Deci, cum sună 

proiectul!”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ...Nu s-a înțeles! 184 mp. ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „...Exact. Este exact spațiul ... dacă 

vă aduceți aminte, care a mai fost dezbătut în Consiliul Local ... ”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ...Nu a fost votat?”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ...A, nu ați votat dvs., mi-am 

adus aminte ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... Nu avusese loc consultarea cu 

cetățenii dacă vă aduceți aminte, s-au depus semnăturile cetățenilor după ce am 

avut întâlnirea cu dumnealor, așa că domnule Viceprimar, vă rog frumos să vă 

opriți din minciunile pe care ...”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ... Stimată domnișoară ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... Acum vorbeam eu, și este pe 

timpul meu da, și susțineam un amendament”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Voiam să vă spun că 

aseară la comisie, ne-ați spus ceva și de Punctul Termic!”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Da, și de Punctul Termic să-l dăm 

în folosință gratuită ... scuzați-mă, da mulțumesc frumos ... aveam un 

amendament de făcut, mulțumesc că mi-ați adus aminte. Și Punctul Termic 

asemenea în folosință gratuită ... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Supunem la vot 

amendamentul, da!”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc frumos”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Cine este pentru amenda- 

ment! 

D-nul consilier Radu Nițu: „Dar care este amendamentul!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Pentru amendamentul pe 

care l-a făcut doamna consilier”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Dar care este amendamentul!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Să dăm ce a mai rămas 

din Punctul Termic și ...”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Domnule Președinte, parcă s-a spus aseară  

că acolo sunt niște conducte, niște țevi, nu poate să ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ ...Nu contează, acelea  

sunt la autorizație, nu este treaba noastră după aceia ...”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „ ... Noi suntem pentru”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Eu voi vota. Nu ... ceea ce am  

comentat a fost foarte corect. 

Noi, acest grup am mai propus ... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ...Ce vrei să spui acum ...”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ... Cei 184 mp. ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... Ce vrei să spui ...”.  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ... Și nu ați votat dvs. și acum 

veniți cu propunerea ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ...Domnule avocat ...”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ...Dar noi vi-l votăm ... acest 

amendament vi-l votăm ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ...Felicitări”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Îl vrem pentru Parohie, pentru 

că suntem ortodocși ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... Fără să vă fi consultat cu 

cetățenii voiați să fie votat proiectul ...”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ... Noi ne-am consultat la nivel 

tehnic, astăzi cu domnul Director Merchea, ne-am consultat cu cei de la 

ELECTRICA ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... Dvs. stați pe banii cetățenilor 

...”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... noi din punct de vedere tehnic 

am vorbit cu domnul Director Merchea, am vorbit cu ELECTRICA, am vorbit 

inclusiv cu cei de la CUP”. 

D-nul consilier  Radu Nițu: „Domnule Președinte aș vrea să mai spun 

două cuvinte. Haideți, opriți-vă! Haideți că nu sunteți la o piesă „O scrisoare 

pierdută” sau la ce piesă de teatru ... eu zic că, nu numai pe dvs. v-au consultat 

cetățenii, noi trebuie să ... ”.   

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... Stați un pic că sunt într-o dilemă 

...”. 

D-nul consilier  Radu Nițu: „ ... Că nu ați vorbit ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ...Este într-o dilemă domnul 

Viceprimar, domnul Președinte și domnul Secretar, dacă să voteze sau nu 

amendamentele propuse de PNL ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ ...Nu vorbeam de asta  

doamna consilier”. 

D-nul consilier  Radu Nițu: „Domnule, stați un pic  ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ...Dacă și spațiul ...”. 

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

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ...Hai să fim serioși, sunteți deja 

penibili”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Penibili! Mulțumim  

doamna consilier. Dvs. sunteți blondă”. 

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

Dați-mi voie să vă adresez ... nu vă supărați,  o intervenție îmi permiteți!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Vă rog frumos un pic de  

liniște, vă rog”. 

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

Dvs. formulați amendamente, le supuneți la vot și apoi trebuie să le transpun într-

un plan se situație. Acest proiect are o anexă, o aveți în față, este anexa cu partea 

verde care este propunerea din proiect, banda roșie aici figurat, este suprafața 

aceea pe care am discutat-o data trecută 0,60 cm. dacă îmi aduc bine aminte. Dar 

aceasta are patruzeci și opt de metri ... diferența până la o sută optzeci și patru, 

este inclava aceasta din spatele Cooperației?”. 
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Preot Paroh Florentin Răuță: „Este suprafața dintre Cooperație și 

Punctul  

Termic”.  

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

Cooperație ...”. 

Preot Paroh Florentin Răuță: „ ... Și Cooperație”. 

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

Este important să înțelegem domnilor pentru că mâine, poimâine fac un protocol 

... nu, nu, a fost proiect dar nu cu aceste suprafețe ...”. 

Preot Paroh Florentin Răuță: „ ... Ba da, a fost proiect inițiat pe acea  

suprafață ...”. 

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

Părinte, respectuos vă aduc la cunoștință că tocmai pentru că știu că acest proiect 

a făcut obiectul ședinței de Consiliu Local, identific suprafața 0,60 lățime cu 30 

și ceva lungime. Problema este că aici nu există hașurată cealaltă suprafața până 

la concurența suprafeței de 184.  

Înțeleg că acesta este primul amendament !”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ domnule Secretar, este normal că 

nu este hașurat pentru că proiectul este altceva, amendamentul este altceva și 

evident că nu era hașurat”. 

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

Trebuie să înțeleg, pentru că mâine vom face un protocol cu tarla, parcelă și vom 

preda, și se vor înscrie în cartea funciară cu aceste suprafețe. Este corect să înțeleg 

eu și colegii mei! De asta vă exemplific ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... Domnule Secretar, sunteți 

Secretarul UAT-ului ... ”.  

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

...Așa ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ...Aveți cum să identificați și să 

decideți în consecință, pentru că vă ocupați de legaliatea acestor proiecte de 

hotărâre. Mulțumesc”. 

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

Atunci, v-aș ruga să identificați dvs. care sunt cei 184 metri aici!”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Dacă-mi permiteți, vă ajut eu ... am 

proiectul pe care nu l-au votat data trecută ...”. 

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

„Hai domnule, din amintiri ... doamnă, am fost de două ori la Catedrală să 

identific acel teren, știu despre ce este vorba, ne-am edificat, da, deci, asta este 

suprafața ...”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „ ...Domnule Președinte, vreau să spun două 

vorbe ...”. 

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

...S-a înțeles, 184 este în spate...”. 
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D-nul consilier Radu Nițu: „...Noi o apreciem pe d-na consilier Drumea 

Alina, au spus că votează proiectul ...”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ ...Domnule Radu Nițu, sunteți pică, 

spuneți ca să știu ...”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „ ...Haideți domnule ...”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: ”Spuneți, ca să știm”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Haideți să păstrăm solemnitatea acestor 

ședințe”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „ Ce vreți să ... ”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „Vă rog să supuneți la vot proiectul”. 

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

Amendamentul domnule și sunt două amendamente”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Pe care-l supunem 

primul, spuneți!”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Cel cu terenul”. 

Se supune la vot amendamentul referitor la terenul d-nei consilier Ana-

Maria Dimitriu și se adoptă cu 19 voturi „pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „ Și al doilea ... Punctul  

termic ... ce a mai rămas din el, da!”. 

Se supune la vot amendamentul referitor la spațiul din Punctul Termic al 

d-nei consilier Ana-Maria Dimitriu și se adoptă cu 19 voturi „pentru”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentele formulate de d-na consilier Ana-Maria Dimitriu,                                  

fiind adoptat cu 19 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 46.    

D-nul consilier Dan Buzoi: „Voiam să-l lămuresc pe colegul meu domnul  

Viceprimar Marius Iorga, că atunci când nu am votat era vorba de o casă mortuară 

și de alte chestii acolo, nu era vorba de ceea ce este acum”. 

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

domnule consilier”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Președinte, domnule Președinte 

...”. 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții! Aveți 

... Cine este „pentru”, „împotrivă”, „abțineri”! 

Nu a votat nimeni, nici „pentru”, nici ... ”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „Noi ne-am abținut cu toții”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Eu am votat pentru.” 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Da, s-a văzut! Nu am 

văzut nici o mână nici la  ... și nici la ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „Domnule Președinte, fiți un pic atent ...”. 
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D-nul consilier  Neculai Tănase: „Cine a votat domnule, cine a votat 

„pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Noi am votat”. 

D-nul consilier  Neculai Tănase: „Numai PSD-ul a votat „pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Numai cei care sunt  

atenți domnule consilier”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte de ședință, 

când nu se ridică mâna, se reia votul!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Dar nu este vina mea să  

stau ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu puneți dvs. voturile ... despre ce 

vorbim!”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Domnul Bîrsan a fost  

„pentru”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte de ședință, vă 

rog să reluați votul ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Nu reiau nici un vot...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Neridicând mâna ... nu puteți 

consemna dvs., ce doriți dvs.”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Am luat ... doar două  

„abțineri” au  fost, îmi pare rău”. 

D-na consilier Alina Drumea: „Eu recunosc, nu am fost atentă, drept 

pentru care mă abțin”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Secretar, sunteți obligat 

să asigurați ca sedința să se desfășoare în condiții legale și firești. Așa că domnul 

Președinte aici de față, nu are dreptul ca cei care nu au ridicat mâna pentru vot să 

fie trecuți nominal la „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”, este neparticipare la 

vot, este altceva. Dar domnii nu și-au manifestat neparticiparea la vot. 

Mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Secretar, vă rog frumos, cum 

a fost cu votul acesta acum!”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 
„Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, dar nu eu conduc ședința …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Dar dvs. asigurați legalitatea, ați fost 

aici, aveți patru ochi și vă uitați, nu!”. 

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

„Cu 12 voturi „pentru” proiectul nu a trecut domnule consilier. Este răspuns 

corect!”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumim frumos domnule 

Secretar”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 
„Nu, nu, nu, vă mulțumește răspunsul! Mulțumesc”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Gata d-nule Tănase, 

suntem la Consiliul Local, nu suntem la piață”.  

Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;  

D-nul consilier Neculai Tănase: „Domnule Președinte, eu voiam să vă 

întreb dacă ați defalcat problema cu d-nul Stavarache?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Proiectul este cum îl 

vedeți dvs.”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Deci, nu l-ați defalcat. Noi am avut de 

nenumărate ori discuții, inclusiv ieri la comisie să-l defalcați ...”. 

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

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Nu vreți să ajutați această ...”. 

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

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Cine este „pentru”, 

„împotrivă”, „abțineri”? Dvs. sunteți cei care nu ajută cetățenii domnule consilier 

pentru că nu votați proiectul ... Cu 11 voturi „pentru” ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Președinte, de ce nu-l defalcați 

așa cum v-am rugat, ca să ajutăm acest om?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Proiectul nu a fost 

aprobat. Mulțumesc”.                               

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind 

aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din 

Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;     
D-nul consilier  Neculai Tănase: „Domnul Președinte, ieri am făcut niște 

amendamente, cred că rețineți nu, de altfel sau și votat, le-a votat toată lumea ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Să înțeleg că în afară de 

Str. Longinescu ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Str. Longinescu, 170, 171, 172, 173 nu 

vor intra în acest proiect și str.Moldova. Precum și str.Bucegi și atât.  Deci, va 

intra în acest proiect: str. Frăției, str. Războieni, str. Războieni, str. Mărășești, str. 

Mărășești, str. Aurora, str. Aurora, str. Aurora, str. Aurora, str. Poenița și str. Cuza 

Vodă”. 

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

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Fără Bucegi”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Neculai Tănase, se adoptă 

cu 19 voturi „pentru”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier Neculai Tănase  fiind adoptat cu 19 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 47.    
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „domnule Nițu, în comparație cu 

dvs. eu am fost pe teren să văd că acele locuri de parcare sunt conforme. 

Mulțumesc. 

Și pentru că îl avem aici pe d-nul director Statache prezent și dumnealui  

într-o postare de a mea pe facebook, domnule director, v-am cerut public și ați 

spus și dvs. presei că veți veni cu cele trei contracte de închiriere a locurilor de 

parcare pe care le aveți, așa ați susținut presei.  Eu v-am somat să aduceți cele trei 

contracte de închiriere în ședința de Consiliu Local pentru că Parking-ul spre 

nefericirea dvs. se subordonează Consiliului Local. Mai mult decât atât, dacă-mi 

dați voie să vorbesc și fără să ne maimuțărim așa...  ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „S-a cam terminat 

timpul”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dați-mi voie domnule 

Președinte...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „S-a terminat proiectul...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Să nu uităm că aveți ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Nu vreau... și dacă nu 

vreau ce se întâmplă! S-a votat proiectul”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte de ședință, vă 

rog frumos să ... dați-mi voie să ... este foarte real, nu este interesant ... În str. Al. 

Vlahuță cetățenii au o mare nemulțumire în ceea ce privește locurile de parcare 

deținute de domnul Director al SC Parking, Statache. Și mai mult decât atât, chiar 

dumnealui, la investirea în funcție dacă vă aduceți aminte, ați spus că cei care au 

plăcuțele vechi ale Direcției de Dezvoltare Focșani, să le predea la Parking și să 

vină să le ridice pe cele cu societatea mai sus menționată. Dumneavoastră, 

culmea, aveți parcată o mașină de vânătoare chiar pe acel loc de parcare al 

Direcției de Dezvoltare ... cu plăcuța Direcției de Dezvoltare, scuzați-mă. Deci, 

până la urmă, să înțelegem, aveți trei contracte?  Le plătiți pe toate trei? Sau sfidați 

cetățenii din municipiul Focșani care cu chiu cu vai,  nu au nici un loc de parcare? 

Mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Eu propun ca domnul  

Director să dea răspunsul la această interpelare în scris, nu în ședință”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Eu nu vă somez, vă întreb sincer 

și știu că nu ... domnule Director, aveți contract pentru locurile acelea de parcare? 

Aveți sau nu aveți! Vreau să ne lămuriți, eu nu am nevoie de documente!”. 

D-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A.: „Încă din  

2014. Am așteptat o săptămână momentul ca să demasc minciuna celor de la 

PNL. M-ați jignit în spațiul public gratuit, ați pus o postare cu un limbaj suburban, 

a unui delegat de al dvs. de la PNL. Dacă mă întrebați din punct de vedere juridic 

pentru că ați venit în spațiul meu personal, dreptul pe care l-am dobândit prin 

închirierea acelui loc de parcare transformă de fapt acele locuri de parcare în 

proprietatea mea temporară, da! Dvs. v-ați coborât atât de mult și l-ați trimis pe 

un domn ... un mojic, pentru că nu pot să-l numesc un domn, a folosit un 
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vocabular suburban vis-a-vis de locurile mele de parcare. Așa cum ați văzut și în 

declarația de avere, eu nu am dat nici o declarație la presă în schimb ... iarăși ați 

mințit ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... Ați spus că ...”. 

D-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A.: „Nu am dat 

nici o declarație la presă, dvs. iarăși ați mințit ...”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă-mi dați voie domnule 

Director ...”. 

D-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A.:„Dacă-mi dați 

voie ... eu nu v-am întrerupt ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... Dacă-mi dați voie ...”. 

D-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A.: „Acum vă rog 

frumos să ascultați.  

Am două locuri de parcare închiriate din anul 2014. Am la mine și 

contractele dacă le vreți, dar sunt publice, le găsiți la Direcția de Dezvoltare, 

solicitați o copie de acolo. Plățile succesive până în anul 2018 când am schimbat 

proprietarul sau gestionarul locurilor de parcare, aceleași locuri de parcare da, de 

la Direcție la Parking ... am trei mașini, recunosc. Două le parchez pe două locuri 

închiriate încă din anul 2014 de când era 240 lei locul de parcare chiria pe an și 

una pe domeniul public, acolo unde apuc, ca toți ceilalți vecini ai mei. 

Doi. M-ați acuzat ... numai un pic, dacă-mi dați voie să răspund pe rând ... 

m-ați acuzat că nu ... domnule Viceprimar, îmi cer scuze, vă rog mult, lăsați-mă 

să mă detensionez, vă rog eu mult, aștept de o săptămână ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „Domnule director, vă  

mulțumim ...”. 

D-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A.: „Ați spus că 

... da, am dat un comunicat la momentul când am preluat mandatul pentru 

strângerea plăcuțelor cu Direcția de Dezvoltare. Am apelat la spiritul civic al 

fiecăruia dintre noi. Credeți-mă că nu s-a întâmplat. Tocmai de aceea, în 

municipiul Focșani mai sunt încă câteva sute de plăcuțe cu inscripția Direcției de 

Dezvoltare. Suntem o mână de oameni, nu avem cum ... nu putem să stabilim 

prioritate, recoltarea acestor plăcuțe, de pe străzile municipiului ... din parcările 

municipiului Focșani”. 

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

Director”. 

D-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A.: „Am o 

rugăminte domnișoara Dimitriu, recunoașteți că ați mințit în acea postare de pe 

facebook? Am o singură întrebare”. 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț, prezintă punctul 40 al 

ordinii de zi proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2018 de către 

doamna Pascaru Carmen, consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului 
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permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani. Inițiator: 

consilier local Mersoiu Ionuț. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect?  

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Vă mulțumesc domnule președinte 

de ședință. Cine a dat aceste calificative? ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Domnul secretar. ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Am înțeles. Domnul secretar ... 

domnule secretar eu spre exemplu țin să vă aduc la cunoștință că nu am fost ...nu 

mi s-a solicitat părerea de către nimeni. Nici de către dumneavoastră nici de către 

alți funcționari ai primăriei. Văd aici nota 3 la calitate, operativitate și eficiență. 

Credeți-mă că doamna Pascaru răspunde la telefon și când este în concediu. Când 

am o problemă o sun pe dumneaei. Nu a fost niciodată să întârzii, nu mi-a răspuns 

pe moment m-a sunat după 10 minute sau un sfert de oră și mi-a zis. Să văd nota 

3 mi se pare incalificabil. Nu vă supărați pe mine. Capacitatea de a lucra în echipă. 

Eu lucrez cu doamna Pascaru foarte bine. Cu mine lucrează foarte bine. ” 

Domnul consilier Tănase Nicu: ”Domnul Gongu la ce vă referiți, pozitiv 

sau negativ. ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Nu cred că ați înțeles. Așteptați-mă 

să vorbesc. Comunicare nota 4. De ce nota 4? Cred că a comunicat foarte bine cu 

toată lumea. Nu vă supărați dar nu sunt de acord cu .... Știu și eu cum se notează. 

După mine ar fi fost cel puțin nota 9,50. Scuze nota 4,50. Am înțeles 4,50 să văd 

... un 5 este puțin. Da... mi se pare nota 3 ... ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Conform unei hotărâri de Consiliul Local care ați aprobat-o în 2018 sunt 

evaluatorul aparatului propriu al Consiliului Local. Astea au fost notele pe care 

le-am acordat doamnei Pascaru pentru activitatea din anul 2018, aceași hotărâre 

de Consiliu Local vă permite dumneavoastră să aprobați sau să nu aprobați 

această notă. ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Păi și dacă nu aprobăm? ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Dacă nu aprobați ... ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Va fi reevaluată să înțeleg? Și noi 

lucrăm ca și .... noi ca și consilieri locali lucrăm cu dumneaei și eu unul nu sunt 

de acord cu aceste note. ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Faceți propunerea atunci ca ....  nota 3 pe care eu am apreciat-o din punct de 

vedere al modului în care colaborez cu doamna Pascaru, în dosare ... eu am 

calitatea de evaluator domnul consilier. In ceea ce privește dosarele pe care 

doamna Pascaru le are, în fața Instanței să reprezinte Consiliul Local asta este 

nota pe care am apreciat-o. Dacă dumneavoastră vreți să faceți o altă apreciere 

este dreptul dumneavoastră ca și consilier să o faceți. ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Da eu ... apreciez că doamna 

Pascaru a lucrat mult mai bine decât... ” 
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Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Faceți un amendament, propuneți o notă de la 1 la 5 și atunci ... ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Ar trebui să le modificăm pe toate.”  

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Păi nu, nu ... dacă dumneavoastră vă doriți ca nota finală să fie alta este dreptul 

dumneavoastră să faceți propuneri. ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Față de mine unul doamna Pascaru 

în 2 ani și jumătate nu a greșit niciodată ... nu a întârziat nici măcar 1 dată. Asta 

e părerea mea. Nota de aici nu reflectă activitatea dumneaei, este prea mică. Vă 

mulțumesc. ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Nu vreau să intru în contradictoriu cu dumneavoastră dar v-am argumentat de 

ce și pot să o fac pe larg. Dacă dumneavoastră considerați că puteți face un 

amendament într-un sens obiectiv, într-un mod în care dumneai a fost analizat din 

punct de vedere ca și activitate pe 2018 este dreptul dumneavoastră să o faceți. 

Este extrem de simplu. ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Atunci fac un amendament să 

vedem dacă este cineva de acord eu propun ... la cunoștințe profesionale și 

abilități ... sunt mai multe note da? ... n-am stat lângă dumneaei în instanță să văd 

dacă una sau nu ... dar la calitate, operativitate un 5 adică maximum mi se pare 

absolut normal. La capacitatea de a lucra în echipă nu cred că a refuzat pe cineva 

doamna Pascaru la fel i s-a dat 4 propun să i se dea 5. Comunicare: a comunicat 

perfect cu noi de fiecare dată. Nota 5. La disciplină. Este o doamnă 80% 

disciplinată să înțeleg? Cred că mai indisciplinați suntem noi aici decât dumneai 

care aici văd și la ... rezistență la stres și adaptabilitate dacă nici această doamnă 

nu ne suportă de 2 ani și jumătate la câte acuzații i s-au adus și la cât o deranjăm 

cu proiectele și alte alea... mă scuzați dar poate nu am dreptate. Ar merita nota 5 

sau 10 cum .... Ar trebui. Mulțumesc. Părerea mea este că nota maxima ar fi mult 

mai aproape de realitate decât nota 4. Mulțumesc. ”  

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Vă rog domnule 

consilier. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Ați obosit și dumneavoastră. ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Un pic așa domnule. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Vă mulțumesc. Da, domnilor, stimați 

colegi doamna Pascaru, eu personal de când am venit în Consiliul Local la început 

am avut o oarecare să zicem scântei cu dânsa. Dar, ... nu bătai Doamne Ferește. 

Dar, doamna a înțeles cum stau lucrurile și încet încet a intrat pe un făgaș normal 

și eu cred și consider că doamna se achită de nota 10 de toate sarcinile. Mai mult 

decât atât domnul secretar mă contraziceți prin mimica. Ceea ce vreau să 

subliniez... domnul Iorga fiți vă rog politicos și abțineți-vă, da? Deci vă rog 

frumos să mă lăsați să vorbesc. Deci ceea ce vreau să spun, domnul secretar 

doamna respectivă este angajata consiliului local nu este angajata domnului 

Primar și nici a dumneavoastră, da? Deci este angajata Consiliului Local și deci 
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Consiliul Local în opinia mea are tot dreptul să o evalueze. Nu dumneavoastră, 

nu domnul Primar și nici domnul viceprimar Iorga care comentează de zor acolo. 

In concluzie eu sunt pentru amendamentul domnului consilier, da? Să o 

reevaluăm și să-i dăm nota maximă.” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Vă rog domnule 

viceprimar.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: ”Stimate domnule coleg ați 

spus nota 10 și eu i-am explicat domnului coleg Buzoi că notarea se face până la 

nota 5. Asta am spus nu am spus altceva nimic.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Ați înțeles la ce m-am referit?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: ”V-ați zburlit prea tare și prea 

repede.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Eu m-am referit la nota maximă.” 

Domnul consilier Tănase Nicu: ”Domnule președinte ... deci vroiam să 

vă spun un punct de vedere ... percepția noastră ca și consilieri, și eu sunt convins 

ca ... percepția asta este a tuturor consilierilor inclusiv a domnilor de la PSD și de 

la alte partide. Este că interacția noastră cu doamna Carmen Pascaru a fost foarte 

bună, deci profesionistă. Doamna și-a făcut treaba mie nu mi se pare normal și 

corect. Gândiți-vă vreți sau nu vreți va veni o vreme când mulți dintre 

dumneavoastră veți fi evaluați și atuncea .... nu știu cum o să ... dacă o să fiți 

mulțumiți de evaluările care o să vi se dea. Mai ales când știi că ți-ai făcut datoria 

și ți-ai făcut treaba foarte bine. Deci să fim obiectivi nu subiectivi, domnule 

secretar vă rog frumos. ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Domnule consilier vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate colegei 

mele dacă are importanță vazând ... sau auzind mai bine zis la comisii aseară mai 

multe versiuni, am rugat-o pe distinsa mea colegă să-mi justifice astăzi cu 

inscrisuri motivele pentru care nu a fost în Instanță în mai multe procese. Nu s-a 

întors să-mi aducă acele înscrisuri, i-am cerut în timpul anului 2018, mai multe 

note explicative vis-a vis de faptul că Consiliul Local  a pierdut niște procese ca 

urmare a lipsei de apărare și ... dacă are importanță pot să vi le pun la dispoziție 

dar nu ne spălam rufele în public. Am chemat-o pe doamna pentru că această 

hotărâre mă obligă să fac și interviu cu dumneaei și i-am spus că asta este opinia 

mea. Dacă are ceva de spus să-mi spună. A spus că nu are nimic de comentat, 

motiv pentru care a semnat fișa de evaluare. Că există alte opinii asta înseamnă 

că suntem ființe raționale, cerebrale, vă amintiți domnule consilier fără să fac 

trimitere la persoana doamnei Pascaru faptul că nu ați primit interpelările în 

termen? Vă amintiți? Știți dumneavoastră că asta este obligația doamnei Pascaru 

ca imediat după ședință să comunice colegilor mei imediat punctul de vedere sau 

interpelările formulate? Stiți cu siguranță?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnul secretar ... ”  

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Nu fac ... ” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Atunci în cazul în care spuneți 

dumneavoastră în acel an doamna a avut calificativul dat de dumneavoastră 

Foarte bine. ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Nu știu dacă dumneavoastră ... ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Păi înseamnă că și-a făcut treaba foarte 

bine. ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Stați un pic. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Dacă eu am sesizat de fapt atunci că 

interpelările mele au întârziat și dumneavoastră i-ați dat Foarte bine ... cred că am 

avut dreptate. ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Eu sunt suficient de matur să înțeleg ambele situații ... nu știu dacă interpelările 

erau pe anul 2018 sau 2017 dar ... v-am spus .... dar eu vă spun doar atât sunteți 

suverani o să propun modificarea proiectului de hotărâre ca evaluarea să o facă 

în totalitatea Consiliului Local fără a contrasemna altcineva pentru aparatul 

propriu urmând ca dumneavoastră să deliberați. Așa am gândit în Martie 2018 și 

ați fost de acord, așadar faceți propuneri faceți amendamente, votați-le nu am 

nimic. Am avut dreptul să-mi exprim punctul de vedere să argumentez de ce 

aceste note. Trebuie să rețineți faptul că de la 3,51 până la 4,50 este o plajă foarte 

mare. Media se face aritmetic. Toate acele criterii se adună și se împart la numărul 

de criterii. Plaja este mare când spun de la 3,51 la 4,50 este foarte mare dar, dacă 

apreciați că este FOARTE BINE activitatea desfășurată de dumneaei nu  fac decât 

să-i mulțumesc pentru modul în care s-a implicat. Vă mulțumesc. ” 

Domnul consilier Tănase Nicu: ”Numai un pic domnilor noi am ascultat, 

am ascultat cuvântul domnului secretar dar cred că ar fi corect să ascultăm și 

cuvântul doamnei Pascaru, adică domnul secretar este împotriva cui?  

Dar mi se pare corect ... dacă ce a ați spus dumneavoastră nu este adevărat? 

Dacă nu este adevărat? ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Dar nu facem aici o instanță de judecată. ” 

Domnul consilier Tănase Nicu: ”Eu nu pot să am încredere în ce ați spus 

dumneavoastră. ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”domnilor... ” 

Domnul consilier Tănase Nicu: ”Nu pot să am încredere, am văzut și la 

proiecte... ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Dați-i și cuvântul doamnei consilier dacă sunteți de acord domnilor. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule secretar, dvs. ati pus în cârca 

dnei Pascaru... ” 
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Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Domnule consilier nu 

v-am dat cuvântul, domnul consilier vă rog ... mă enervează ca dvs nu sunteti 

om... gata. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Vă rog să mă iertați domnul secretar 

dumneavoastră i-ați pus în cârca doamnei Pascaru că a pierdut nu știu ce procese. 

Domnilor procesele respective sunt judecate de un judecător, dacă acel judecător 

a considerat că acel cu care a câștigat, a câștigat pe drept nu cred că îi puteți 

imputa dânsei o greșeală în apărare. Mai mult decât atât ... scrie undeva în 

atribuțiile dânsei că este o notație în funcție de rata de succes? ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Domnule consilier o singură afirmație fac. Conform codului de Procedură Civilă 

întâmpinarea este obligatorie, când nici măcar nu formulezi o întâmpinare în 

cauză și nici nu te prezinți la proces și îți cer prin rezoluție să-mi justifici de ce 

nu ai fost în Instanță la Tribunalul Vrancea și eviți să-mi spui de ce nu ai fost în 

ziua respectivă la Tribunalul Vrancea asta nu poate fi decât o...”  

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ” Iar vorbiți neîntrebată 

și dumneavoastră doamna consilier. ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Domnule secretar ... ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Pot să-i adresez o întrebare colegei mele? Doamna Pascaru vă rog să-mi spuneți 

dacă astăzi v-am rugat să-mi prezentați în copii solicitarea pentru faptul că nu     

v-ați prezentat în instanță la 3 termene. V-am rugat să faceți asta astăzi? ” 

Doamna Carmen Pascaru: ”Bună seara, domnul secretar țin să vă spun 

că ... ceea ce solicitați dumneavoastră de .... ce mi-ați cerut astăzi este o hotărâre 

a Instanței la .... ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Doamna vă rog să-mi răspundeți punctual dacă mi-ați prezentat înscrisurile din 

dosarele instanțelor. ” 

Doamna Carmen Pascaru: ”O hotărâre a Instituției Prefectului ... o 

hotărâre de Consiliu Local pe care dumneavoastră nu ați semnat-o de legalitate 

având motivele spuse în dreptul semnăturii precum că ar fi încălcat o anumită 

lege și un anumit articol este vorba de .... Teatru, reorganizarea Teatrului .... a ... 

Prefectura a atacat-o în instanță, plus de asta Hotărârea respectivă de Consiliu nu 

a întrunit 2/3 din numărul de voturi necesar, deci din start hotărârea noastră 

adoptată de Consiliu Local nu a fost legală. Am făcut toate demersurile în orice 

dosar al Instanței înscrisuri am depus în fiecare dosar de când sunt la Consiliul 

Local nu a existat să nu fac apărare într-un dosar. Pot să fac o situație pot să fac 

copie după Hotărârile Instanțelor iar eu am lucrat conform statutului juriștilor în 

care sunt obligată să fac toate demersurile, apărările să apăr instituția la care sunt 

angajată, iar ce decide Instanța nu ține de mine. Este prevăzut în statutul juristului 

și în alte prevederi legale, deci eu mi-am făcut treaba. ” 
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Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Ar trebui să facem o precizare, cel 

mai folosit articol din noul cod de procedură Civilă este articolul 223 alin 3, adică 

.... judecata se face și în lipsă ... deci nu vă supărați ... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Da gata mulțumesc ... 

haideți să supunem la vot. ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Nu este obligatorie prezența, hârtiile 

fac diferența, nu vocea sau prezența unei persoane. ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Mulțumim domnilor. 

Supunem la vot amendamentul făcut de domnul consilier Gongu... ” 

Doamna Carmen Pascaru: ”Cauzele se judecă oricum după actele aflate 

în dosar. ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Nu se răzbună nimeni 

pe nimeni domnule .... ” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Întâmplarea este că a rămas și 

singură după plecarea domnului Ionașcu a rămas singură. ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Domnul consilier .... domnul consilier vă asigur și mă uit în ochii dumneavoastră 

că nu am discutat cu nimeni de această evaluare. Este decizia mea și mi-o asum, 

domnule consilier. ” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Noi ne bucurăm că 

recunoașteți domnule secretar ... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Supun la vot 

amendamentul făcut de domnul consilier Gongu. ” 

Se supune la vot amendamentul făcut de către domnul consilier Gongu 

Emanuel.  

Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Și aș propune ca evaluarea să se facă 

și de către Consilierii locali pentru că și noi lucrăm cu dumneaei pentru ca fiecare 

în parte să completeze un formular în procente văd aici... în .... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Cine nu a votat? Să 

repetăm votul ... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Nu mai sunt discuții și 

se supune la vot amendamentul făcut de către domnul consilier Gongu Emanuel. 

Cine este pentru, împotrivă, abțineri? ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnul viceprimar vă războiți cu o 

femeie? .... domnul viceprimar!!! ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Iar vorbiți neîntrebat. 

Foarte urât ce spuneți să știți. Este opinia fiecăruia în parte dar nu trebuie să jigniți 

domnul consilier...nu trebuie să jigniți... ” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Au fost 10 voturi pentru la amendament și 9 voturi împotrivă. Au fost doamnele 

Bojoaică și Balaban și domnul Gongu care au votat pentru. Ați votat  pentru? ” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Dacă vreți vă spun eu cine nu 

a votat. Dacă vreți să aveți încredere în ceea ce vă spun eu. Vă spun eu cine nu a 
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votat. Domnul Iorga, domnul Nistoroiu, Doamna Ailincuței, Doamna Lupu, ....n-

a votat ... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ” Am înțeles da ... a 

trecut amendamentul. ” 

Nu mai sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea 

lui.  

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Da doamna consilier 

vă rog. ” 

Doamna Ailincuței Lauriana: „O să vă rog doamna consilier PNL – 

Dimitriu să nu mai vorbiți în numele meu întrucât am și eu gură și aș dori să-l 

întreb pe domnul secretar ce prevede legea cine este cel care face evaluarea      

într-o asemenea poziție pentru că într-o instituție școlară directorul împreună cu 

consiliul de administrație fac această evaluare aici avem dreptul să facem 

evaluarea sau nu? Asta vreau eu să știu”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Tocmai .....” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Vă citesc art. 6 din hotărârea prin care s-a aprobat regulamentul privind 

evaluarea performanțelor profesionale ale personalului contractual din cadrul 

aparatului propriu al Consiliului Local. La art. 6 evaluatorul este persoana cu 

atribuții de ... 2 minute v-aș ruga că tendința este vizibilă și o înțeleg. Un pic 

domnul consilier. Evaluatorul este persoana cu atribuții de coordonare a 

compartimentului în cadrul căreia își desfășoară activitatea angajatul evaluat. 

Asta a fost rațiunea pentru care am fost numit evaluator prin proiect ținând cont 

că activitatea dumneai este dominantă ca să nu zic predominantă ca și consilier 

juridic. Toate hârtiile care ies din Primărie în relație cu instanța ies semnate de 

către mine de către doamna Pascaru și președintele de ședință. Continui în sensul 

prezentelor criterii de evaluare a calității de evaluator, secretarul Municipiului 

care coordonează activitatea persoanelor încadrate la aparatul permanent de lucru 

... v-am răspuns. Și ați spus un preambul de la început.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Domnule secretar țin să-i dați 

cuvântul doamnei Pascaru pentru că ... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Eu decid asta să știți... 

știu... eu decid. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnul secretar.... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Vă rog doamna 

consilier ... Vorbea doamna consilier Ailincuței.” 

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Domnul consilier am zis asta și nu am spus-o eu am citat un președinte american 

“votul este mai tare decat glontul” și înțeleg treaba asta domnule consilier, dar se 

vede domnule … dreptatea se vede dreptatea dar asta nu este niciun fel de 

problemă nu sunt ranchinos nu am niciun fel de problemă doar că trebuie să știe 

și doamna …. că faptul că se duce și își pledează cauza nefiresc, incorect și față 

de eludarea atribuțiilor de serviciilor asta nu înseamnă că este o normalitate. ” 
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Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Vă rog domnule 

consilier. ” 

Doamna Carmen Pascaru: ”Domnul președinte vă rog dați-mi și mie 

cuvântul … în completare deci în completarea aparării mele. ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Carmen… nu esti la 

Tribunal… era doamna consilier.” 

Doamna Carmen Pascaru: ”Mă scuzați. ” 

Doamna Ailincuței Lauriana: ”Mulțumesc domnule președinte, dacă 

legea ne permite ca noi să facem sau și noi să putem face evaluarea doamnei 

consilier Pascaru vă rog frumos să ne puneți la dispoziție documentele cu criteriile 

de evaluare și noi să ne exprimăm părerea în urma relaționării cu doamna 

consilier în acești … în ultimul an legal … nu pentru că suntem în fața camerelor 

de luat vederi și să facem show, legal pe documente. Dacă nu avem dreptul să o 

facă doar cine are dreptul. Mulțumim frumos.” 

Domnul consilier Tănase Nicu: ”Aceasta este o hotărâre a Consiliului 

Local, doamna Ailincuței.” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Da, doamna Carmen 

vă rog… liniște vă rog.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Păi acea hotărâre de Consiliu Local a 

fost data la momentul respectiv ….. pentru a controla această persoană da? Pentru 

a fi controlată nu de către consiliul local unde dânsa este angajată, considerați 

firesc și normal ca o persoană angajată într-o entitate fie ea politică, juridică sau 

de alta natură să fie evaluată de acea entitate nu de o persoană terță sau o instituție 

terță, nu mi se pare deloc corect, dacă cineva lucrează ca profesor la 

dumneavoastră doamna Ailincuței la scoală e firesc să ridicăm noi mâna să 

evaluăm profesorul dumneavoastră? Aveți dumneavoastră dreptul pentru că 

dumneavoastră îi stiți ceea ce face, ce activitate … mă rog. ” 

Doamna Ailincuței Lauriana: ”Păi în situația asta documentele trebuie să 

ajungă și la noi … simplu documentele de evaluare ale doamnei Pascaru, dacă nu 

avem dreptul … doamnă eu consider că este normal ca noi să facem evaluarea 

personalului angajat la Consiliul Local. Punct. ”  

Domnul Secretar al Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: 

”Vă propun să modificăm la prima ședință proiectul de hotărâre, am și zis este în 

calitatea de evaluator și dați dumneavoastră note cum considerați de comun 

acord, da?  Bine cu rezerva că m-am angajat să vă pun la dispozție niște înscrisuri. 

Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Păi atunci amânăm 

pentru ședința următoare proiectul. Doamna Carmen vă rog.” 

Doamna Carmen Pascaru: ”Mulțumesc frumos. Vroiam să mai adaug în 

apărarea mea că în tot timpul acesta de când am fost angajată la Consiliul Local 

din 2013 din 14 Ianuarie că țin foarte bine minte am lucrat pentru două posturi. 

Pentru că al doilea angajat care era, stătea per total pe toată ziua 1 ora. Stătea ½ 

oră pleca la masă iarăși jumătate de oră și atâta tot. Eu am făcut față ani de zile, 



78 

 

luni de zile chiar și pe perioada concediului când veneam la 2-3 zile la Primărie 

să-mi fac apărări pentru dosarele din instanță desi nu aveam termene, mi-am făcut 

toate documentele necesare pentru a-mi depune înscrisuri a-mi apăra cauzele. 

Plus aveam adrese foarte multe, solicitările consilierilor pe care le făceau în 

ședințe așa cum faceți și dumneavoastră și știți bine și îmi cer scuze pentru 

intârziere din motive eu știu obiective sau subiective. Astea au fost ani de zile în 

mandatul meu. În al 2-lea mandat adică în acest mandat a fost o altă persoană 

angajată pentru că celălalt a fost dat prin hotărâre de Consiliu Local. ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Da, Carmen mulțumesc 

mult. ” 

Doamna Carmen Pascaru: ”Tot așa am lucrat pe 2 posturi.” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Propun să amânăm 

votul acesta. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Cred că cu 2 cafele era foarte bine.” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Vă rog frumos domnul 

consilier iar vorbiți neîntrebat, este colțul piețarilor acolo observ. Nu, am zis să 

amânăm .... Il supun spre retragere în Consiliul Local, dacă sunteți de acord. 

Consilierii sunt de acord. Eu sunt inițiatorul, îl pot retrage și eu. Da, retragem. 

Da. ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț, prezintă punctul 41 al 

ordinii de zi proiect de hotărâre privind, aprobarea scoaterii din funcțiune 

în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în 

domeniul privat al Municipiului Focșani.  

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

41 și nu se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 8 abțineri din partea consilierilor 

locali PNL Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu 

Ana – Maria, Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase 

Neculai și  Bîrsan Costel proiectul nu a fost aprobat. 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”S-au abținut consilierii 

locali PNL pentru a nu vota infrumusetarea acestui oras.” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț, prezintă punctul 42 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. 

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

42 și nu se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 8 abțineri din partea consilierilor 

locali PNL Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu 

Ana – Maria, Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase 

Neculai și  Bîrsan Costel proiectul nu a fost aprobat. 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Consilierii PNL 

niciodata nu voteaza pentru binele Focsani. De modernizarea cartierului Bahne 

va abtineti. ” 
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Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț, prezintă punctul 43 al 

ordinii de zi Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL 

nr.384/2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Focșani.  

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

42 și nu se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 8 abțineri din partea consilierilor 

locali PNL Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu 

Ana – Maria, Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase 

Neculai și  Bîrsan Costel proiectul nu a fost aprobat.  

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Încă o dată PNL se 

abține de la modernizarea cartierului Bahne. PNL -PDL. ” 

Domnul consilier Tănase Nicu: ”Domnul președinte îmi spuneți și mie.” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Trecem la secțiunea a 

II-a vă rog frumos. Raport pentru anul 2018 privind transparența decizională în 

administrația publică conform art. 13 din Legea nr. 52 /2003 republicată. Dacă 

sunt discuții? ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Ca la piață domnul 

Bîrsan știu, ne-ați convins de lucrul acesta. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule presedinte nu puteați face 

față la o discuție? Aruncați repede cu piatra... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Punctul nr. 2 ... când o 

să fiți dumneavoastră aici atunci....  

Raportul privind verificarea activității asistenților personali a persoanelor 

cu handicap din sem al -II-lea 2018.  

Dacă sunt discuții cu privire la aceste rapoarte? ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Trecem la secțiunea a 

-III-a Declarații politice și diverse. Vă rog înscrieri la cuvânt. Da, domnul 

director. Vă rog ... îmi cer scuze. ” 

Director al Parking SA domnul Statache Nicușor: ”Doamnelor și 

domnilor consilieri la intervenția mea precedentă probabil din cauza tensiunilor 

create am omis să vă transmit ceva. În nume personal cât și în numele cetățenilor 

care se vor bucura personal de dreptul de a avea un loc de parcare, vă mulțumesc 

că ați votat în sfârșit acest proiect de hotărâre. Vă mulțumuesc mult încă o dată.”  

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Domnilor ...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Îmi cer scuze. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule director în momentul când 

mergi ... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Domnule consilier iar 

vorbiți neîntrebat? 

Eu decid cine vorbește, mergeți afară nu aici, eu decid cine vorbește. 

Înscrieri la cuvânt vă rog. Dar i-am dat voie să vorbească. A întrebat dacă poate 

să vorbească, a ridicat mâna. ” 



80 

 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule director Statache ... păi vedeți 

că dacă ne înțelegem și cooperăm se poate. În momentul când cooperăm apropo 

de mulțumirile dumneavoastră sigur că este corect. În momentul când mergem pe 

teren vedem locurile de... ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Vă rog domnule 

consilier, am înțeles. Da. Vă mulțumesc mult. ”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Sunt convins că nu ați înțeles domnule 

viceprimar. ”  

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

Înscrieri. ”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Votăm când lucrurile sunt…” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Domnule director luați 

loc vă rog frumos. ”  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Domnule director luați loc vă 

rog ședința nu s-a încheiat totuși, da? ” 

Președintele de ședință domnul Mersoiu Ionuț: ”Păi nu ați ridicat mâna, 

deci vă trec acuma. Cine mai dorește. Domnul Radu Nițu.” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Mulțumesc domnule 

președinte. Domnule Statache, ne bucurăm că ne multumiți în schimb noi nu vă 

putem mulțumi pentru simplul fapt că dumneavoastră nu ați venit așa cum ați 

spus de altfel și cum v-am somat să veniți cu acele contracte. Este vorba de 

obrazul cetățenilor Focșani, da? Da ok? 3 contracte de închiriere … mă lăsați să 

vorbesc. 3 contracte de închiriere nu vă dau dreptul la proprietate. Ați spus mai 

devreme. Al treilea…” 

Director al Parking SA domnul Statache Nicușor: ”Chiar dacă eu mă 

supun Consiliului Local. ” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Domnule Statatche… domnule 

Statache … domnule Statache. ” 

Director al Parking SA domnul Statache Nicușor: ”Prefer să plec. ” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”După aceea vă ascultăm. ” 

Director al Parking SA domnul Statache Nicușor: ”Sunt gratuite repet, 

nu mai aruncați cu praf în ochii cetățenilor. Nu cred că este momentul. Oricine 

poate să ….” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Dumneavoastră înțelegeți că 

sunteți în ilegalitate. ” 

Director al Parking SA domnul Statache Nicușor: ”Oricine poate să 

apeleze la o informație publică. Am 2 contracte… ” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Domnule director nu mai 

țipați așa … ” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Să știți că noi nu avem 

probleme ORL. ” 

Director al Parking SA domnul Statache Nicușor: ”Am extras de la 

Administrația Financiară a Municipiului Focșani. Vă rog frumos nu mă jigniți 
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gratuit. Ați mințit vă repet, sunteți niște mincinoși …. Intr-un mod cum să vă spun 

care vă aruncă în micimea umană. In momentul când ați venit să mergem 

împreună în oraș și m-ați pus să număr locurile de parcare.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: Domnule Statatche…” 

Director al Parking SA domnul Statache Nicușor: ”Răspund pentru 

faptele și vorbele mele. ” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Domnule Statache personal și 

în mod public vă cer demisia de la SC PARKING în momentul când jigniți 

Consiliul Local de către dumneavoastră. Ca director sunteți subordonat. Da? 

Aducând injurii … da? Și ne vedem și în instanță nu este niciun fel de problemă, 

vă dați demisia … asteptăm demisia dumneavoastră că nu noi suntem angajații 

dumneavoastră. Noi nu suntem angajații dumneavoastră, da?”  

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Nu tipați domnule la 

noi…” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Ați înțeles despre ce este 

vorba?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte nu vreți să mai 

stați?” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Avem cetățeni în sală care vor 

să vorbească.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnul președinte Mersoiu.”  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Domnule președinte sunt 

cetățeni în sală…” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Sunt cetățeni în sală care vor 

să ia cuvântul la diverse.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Domnule secretar … mai 

trebuia să ia cuvântul și doamna Drumea și domnul Tănase era înscris la cuvânt. 

Cum închis așa ședința?”  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: ”Domnule președinte sunt 

cetățeni în sală care vor să ia cuvântul. Domnule secretar vă rog frumos nu plecați, 

ședința nu s-a încheiat suntem la capitolul diverse…. domnul director de la 

PARKING.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Nu se poate așa ceva vine 

și tipă la noi…” 

Ca urmare a situației create, președintele de ședință și majoritatea 

consilierilor locali părăsesc sala. 
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