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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 octombrie 2018 

                    

  

    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. 

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

şedinţa ordinară din 31.10.2018, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului Primar 

nr.1129/25.10.2018, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali. 

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

informez că absentează d-na consilier Lauriana Ailincuței și d-nul consilier Costel 

Bîrsan, care m-a sunat și mi-a spus că este în imposibilitatea de a ajunge la această 

ședință”.      

  Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel 

îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.   

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „vă rog să 

vă pronunțați cu privire la procesul verbal al şedinţei ordinare din 28.09.2018”. 

Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

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

19.10.2018 a avut loc ședința extraordinară. Ședință ce a avut 6 proiecte înscrise  pe 

ordinea de zi, și pentru această ședință am întocmit un proces verbal, pe care vi l-am 

transmis în format electronic. 

Dacă sunt discuții pe marginea celor consemnate? 

Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

 

La şedinţă participă: 

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

-  d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

- d-nul Dan Gabriel Grigoraș Mocanu – Director Executiv Direcția Relații Interne și 

Internaționale; 

- d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

- d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

- d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate; 

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

- d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,  

agricultură; 

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

- d-na Oana Amăriuței – Șef Serviciu administrarea domeniului public și privat,  
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publicitate; 

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

investițiilor; 

-  d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții ; 

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

-  d-nul Laurențiu Ispas – Inspector Serviciul Strategie si dezvoltare urbană; 

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

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

local; 

- d-nul Michulec Nicu – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

- d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

- d-na Daniela Pamfil – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

- d-na  Diana Cotea – Șef Birou Agricultură ; 

- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Dan Brașov – Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-na Claudia Poroșnicu – Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-na Ramona Iancu – Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-nul Juglan  Viorel -  Inspector Serviciul Proiecte UMP–Reabilitare sistemul de 

termoficare, etapa a II-a;  

- d-na Beatrice Răcoșanu - Inspector Compartiment Presă, relații externă, evenimente 

culturale și sportive;  

- d-nul Meluș Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

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

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

- d-nul Mihai Ciobotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Școlară 

Focşani; 

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

- d-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A. Focșani; 

- d-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani; 

- d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SA Focşani; 

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

- d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focșani; 

- d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

- d-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

- d-nul Liviu Băețelu – Contabil Șef SC Administrația Piețelor SA Focșani; 

- d-nul Constantin Toader – Președintele Partidei Romilor Focșani; 

- d-na Elena Stoiciu – Profesor, Artist plastic. 

  

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

ai mass-media locale.   

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Mihai Nedelcu: ”Bună ziua. Bună ziua domnule 

Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați ai mass-media centrală și 

locală, stimați invitați. 

Începem cu  proiectul ordinii de zi care cuprinde  47 puncte: 
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Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al 

municipiului Focșani doamnei profesor Elena Stoiciu, artist plastic; 

 

2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani; 

  

3. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal „Maior 

Gheorghe Pastia” Focșani; 

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 214/2009 privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 

6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor 

de dialog, având ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul 

de administrare; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii, pe 9 luni 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

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

fi realizată prin proiect pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea clădirilor și 

echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16”; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

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

fi realizată prin proiect pentru obiectivul „ Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea 

infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18”; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

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

fi realizată prin proiect pentru obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea, extinderea 

clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7”; 

 

9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

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

pentru obiectivul de investiții: „Reparații capitale ale Monumentului Unirii din 

municipiul Focșani; 

 

10. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 18/2007  privind avizarea proiectului faza de studiu de 
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fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Sală de sport multifuncțională la Grupul 

Școlar Auto” din municipiul Focșani; 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. 

84/2018 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii 

de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate 

din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50,00 mii lei  din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României;  
 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de Iarnă în 

municipiul Focșani;  

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,60 mii lei  din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani în vederea 

derulării proiectului educațional „Doamne, ocrotește-i pe români!” – AP – In 

Memoriam Adrian Păunescu;  

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 3-17 decembrie 

2018, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în Federația Rusă, pentru a promova 

tradițiile și valorile populare românești cu ocazia Zilei Naționale a României;  

 

16. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

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

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

completările ulterioare; 

 

17. proiect de hotărâre pentru 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;  

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile 

specifice desfășurate de instituțiile publice din subordinea Consiliului local al 

municipiului Focșani și întreprinderile publice înființate sau la care se dețin 

acțiuni/participații majoritare;  

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului 

public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani;  
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20. 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;  

 

21. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniului privat al municipiului Focșani;  

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției 

de Dezvoltare Servicii Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a drumului de 

exploatare situat în extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90;  

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului 

public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani;  

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

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

municipiului Focșani; 

 

25. 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;  

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea 

de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 

18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării a PT 20 situat în Cartierul 

Sud – Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 

322,00 mp în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa 

biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din 

municipiul Focșani;  

 

28. proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

29. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local 

nr. 186/2017 privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani;  
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30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului 

situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 3, înscrisă în CF 54684-

C1-U9 UAT Focșani către doamna Miron Lucica Viorica;  
 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului 

situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 17, înscrisă în CF 54684-

C1-U3 UAT Focșani către domnii Bîlcan Ioan și Bîlcan Dumitra;  

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

suprafață de 13,00 mp. situat în Focșani, str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. % 

10470 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Miron 

Verginica;  
 

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

suprafață de 7,20 mp. situat în Focșani, str. Cartier CFR nr. 10, bl. N3, sc. 4, județul 

Vrancea, T. 30, P. %1900 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

doamna Vișan Tudora;  
 

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

suprafață de 10,00 mp. situat în Focșani, Aleea Echității nr. 3, județul Vrancea, T. 203, 

P. %11088 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Alexe 

Aurel;  

 

35. proiect de hotărâre pentru modificarea alin. 1 al art. 1 din Hotărârea Consiliului 

local nr. 139/2018 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 

terenului în suprafață de 5,00 mp. situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, sc. 6, adiacent ap. 

102, T 188, P 10178% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în 

favoarea domnilor Dima Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta; 

 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz 

și servitute asupra unui teren pe o lungime de 34,00 m către ENGIE România SA – 

Distrigaz Sud Rețele SRL; 

 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 

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

38. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 4 

(patru) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

39. 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 
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completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 201/2018 privind aprobarea 

listei de priorități; 
 

40.  proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea reluării procedurii 

de selecție pentru un membru în consiliul de administrație la Societatea ENET S.A. 

Focșani;  

 

41. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;  

 

42. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate pe 

domeniul public/privat al municipiului Focșani;  

 

43. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 

cheltuieli al S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. pe anul 2018 și estimat pe 

următorii 2 ani;  

 

44. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 

cheltuieli al PARKING FOCȘANI S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani;  

 

45. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2018;  

 

46. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei din HCL nr.82/2018 

privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare;  

 

47. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA 

Focșani;  

 

Secţiunea a II-a – informări, rapoarte 

1. Solicitarea domnului Țigănescu Marian înregistrată la Primăria municipiului Focșani 

sub nr. 81377/25.09.2018 privind un schimb de terenuri. 

 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „dacă în legătură cu proiectele de 

pe ordinea de zi sunt discuții!  

Vă rog d-nule Primar”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc domnule Președinte de 

ședință.  

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri,  stimați invitați, stimați reprezentanți 

ai mass-media centrală și locală. 
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Am dori să propunem pentru completarea ordinii de zi, două proiecte și anume:  

- proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Achiziție  

de mijloace de transport public-autobuze electrice”, aprobarea formei finale a 

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

a formei finale a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea 

în comun a unei achiziții publice ocazionale; 

 

-proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17,84 mii lei la Colegiul Economic 

”Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru organizarea, în luna noiembrie 2018, a 

Festivalului Concurs Regional-Interjudețean de Folclor al elevilor de liceu Vrancea, plai 

de dor”. 

Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „mulțumim domnule Primar, 

dacă mai sunt și alte propuneri ! 

Vă rog domnule consilier Tănase”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „mulțumesc domnule Președinte. 

În primul rând aș vrea să-l rog pe inițiatorul proiectului nr.47, domnul Primar 

Misăilă, să retragă acest proiect.  

Vă reamintesc că în acest proiect se cere majorarea capitalului social al SC ENET 

SA Focșani, cu două milioane lei din bugetul local, ținând cont că această societate are 

o datorie de circa douăzeci și cinci milioane euro și în momentul de față conducerea 

actuală nu mai face față sau ... mă rog, nu a făcut nimic pozitiv pentru această societate 

... deci, cerem demisia conducerii, Consiliului de Administrație și, cum am spus și la 

ședința de Comisii, cerem o dezbatere publică pentru că acest subiect interesează pe toți 

focșănenii. 

De aceea, v-aș propune ca săptămâna viitoare să facem o dezbatere publică pe 

acest subiect și astăzi, să retrageți acest proiect. Mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc domnule 

consilier.  

Dacă mai sunt și alte propuneri! Înțeleg că nu. 

Vă rog domnule Primar !”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dați-mi voie să vă spun faptul că nu 

pot să retrag acest proiect de pe ordinea de zi, întrucât este vitală această mărire de 

capital social. 

Avem o adresă venită din partea furnizorului de gaze, care ne amenință că dacă 

nu facem o plată de cel puțin două milioane de lei, furnizarea gazelor naturale pentru 

producerea agentului termic în municipiul Focșani se va reduce la jumătate. Ceea ce va 

afecta majoritatea populației care este branșată și utilizează agentul termic de la ENET. 

Fapt pentru care, această dezbatere propun să se desfășoare în perioada de vară domnule 

consilier, dacă aveți neplăceri în ceea ce privește modul de organizare și funcționare. 

Nu putem  ca în plină iarnă să luăm aceste măsuri  fără a face alte verificări și a 

vedea exact care este subiectul acestui proiect. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc domnule Primar.  

Să trecem să votăm proiectele domnului Primar”. 

                    

 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte și anume: 
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- proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Achiziție  

de mijloace de transport public-autobuze electrice”, aprobarea formei finale a 

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

a formei finale a acordului de parteneriat și a protoclului de asociere privind realizarea 

în comun a unei achiziții publice ocazionale; 

- proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17,84 mii lei la Colegiul  

Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru organizarea, în luna noiembrie 2018, 

a Festivalului Concurs Regional-Interjudețean de Folclor al elevilor de liceu Vrancea, 

plai de dor”, şi se  aprobă cu 11 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere” din partea 

doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a 

d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu Dobre, Ionuţ Filimon, Dan 

Buzoi, Neculai Tănase. 

 

Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se  aprobă cu 11 voturi „pentru” 

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

Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu 

Dobre, Ionuţ Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „înainte de a intra în ordinea de 

zi, aș dori să propun pentru fiecare grup de lucru, timpul alocat pentru fiecare proiect, 

acesta însemnând două minute pentru fiecare.   

Vă rog să supunem la vot …”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca: „am și eu o rugăminte, vă rog eu 

frumos, haideți să respectăm un Regulament …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu : „tocmai că respect un 

Regulament …”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca: „ … bun. Haideți să ne uităm un pic 

la art.50, alin.3, unde spune așa: președintele propune consilierilor spre aprobare timpul 

ce va fi afectat fiecărui vorbitor, nu unui grup de consilieri ! 

În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de 

consilieri, da! 

Vă spun asta de ce! Pentru că în cadrul unui proiect, poate sunt discuții din partea 

a doi, trei consilieri ai aceluiași grup, da … și nu ne putem încadra în două minute, 

da !”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „bun, am înțeles. Precum am spus 

și altă dată, dacă sunt discuții normale și constructive, nu o să opresc niciodată un coleg 

să-și expună punctul de vedere, proiectul, sau planul pe care-l are. 

Deci, supunem la vot încă odată, pentru fiecare consilier … cât doriți ? 

Un minut, două  …”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca: „ … două minute … două minute, că 

este posibil să terminăm mai devreme …”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga : „ … două minute la opt consilieri …”. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca: „ … d-nule Iorga, haideți să nu 

facem procese de intenție, că vorbesc opt consilieri, că nu vorbesc doi sau nici unul … 

Domnule, v-am citit din Regulament, da! Este art.52, alin. 3 … pentru fiecare 

vorbitor, nu pentru grup. Că grupul … că în două minute, eu nu pot să vorbesc … poate 

vorbesc trei … acum nu mai pot da … 
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Haideți două minute !”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ vă propun, dacă sunteți de acord … haideți să 

o gândim mai bine și să lăsăm acest aspect pentru ședința următoare …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu : „ … dar nu trebuie să o gândim 

domnule … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… eu, dvs. …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu : „ … aștept propuneri, dvs. ați 

spus două minute…”. 

D-nul consilier Neculai Tanase : „… d-nul Iorga din partea cui este! Din partea 

UNPR-ului sau din partea PSD-ului!  

Dvs. din partea cui vorbiți ! 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ acesta este motivul pentru care 

eu vreau să limităm …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase.” … din partea PSD-ului, da!  

Spuneți domnule ca să știe toată lumea că sunteți din partea PSD-ului! 

Dvs. o scăldați așa … ba, că sunteți cu UNPR, ba cu PSD … deci, din partea 

PSD-ului sunteți … am înțeles”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu : „ bun. Propun un minut pentru 

fiecare vorbitor. 

Sunteți conciși, dacă cumva aveți ceva de discutat mai mult, v-am promis că nu o 

să vă opresc”. 

 

Se supune la vot propunerea  ca timpul alocat fiecărui consilier să fie de un minut 

şi se  aprobă cu 11 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: 

Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: 

Corneliu-Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu Dobre, Ionuţ Filimon, Dan Buzoi, Neculai 

Tănase. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu : „ deci, fiecare coleg va vorbi 

un minut. Vă mulțumesc”. 

 

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

titlului de Cetățean de onoare al municipiului Focșani doamnei profesor Elena 

Stoiciu, artist plastic; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 416.  

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „domnule Președinte, dacă-mi permiteți. 

Doamna Profesor Elena Stoiciu, este în sală, dați-mi voie să o felicit, să o invit 

pentru a-i înmâna o Diplomă de Cetățean de Onoare a municipiului Focșani. 

Doamnă Profesor, dați-mi voie să vă felicit, este o onoare pentru mine să vă ofer 

această Diplomă de Cetățean de Onoare ... doamna profesor este autorul mai multor 

opere de artă care se regăsesc în municipiul Focșani. Și dau un exemplu, poate chiar 

două.  

Este vorba despre Hora Unirii din Pasajul Balada. Hora Unirii care a fost făcută 

... care din păcate a fost deteriorată ... în acest moment avem proiectul de reabilitare 

finalizat, prezentat, urmează să se intre în licitație. Și așa cum am rugat-o pe doamna 

Profesor ... abia atunci am descoperit că dumneaei este autorul minunatei lucrări ... am 
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rugat-o să colaboreze cu proiectantul și sperăm să vă invite pentru a putea stabili 

detaliile de execuție. 

Vă mulțumesc doamna Profesor, și dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, vă rog”. 

Doamna Profesor Elena Stoiciu:„pentru că m-a invitat domnul Primar ... sunt 

născută în Focșani, părinții, bunicii, se găsesc aici, într-un loc din Focșani, și am crescut 

în cultul eroilor. Ambele bunici au fost văduve de război, străbunicul a făcut parte din 

Regimentul 10 Putna, cel care are monumentul vis-a-vis de Tribunal, și totdeauna m-am 

considerat datoare să fac ceva pentru orașul Focșani. 

În afară de faptul că am realizat lucrarea de grad, echivalentul unei lucrări de 

doctorat cu monumentele comemorative din județul Vrancea, am încercat să realizez în 

urma unor solicitări și a unor concursuri niște lucrări de artă monumentală, iar în timp, 

lumea a uitat că sunt realizate de mine.  

Este vorba și de acoperișul de la Prefectura veche ... cineva a încercat să și-l 

însușească într-un anumit fel, pe pavimentul acesta borna de hotar ... din păcate o 

lucrare s-a distrus, este vorba de o pictură gen vitraliu de la Ateneul Popular și de la 

Liceul Kogălniceanu, cartea aceea mozaic.  

Ce să mai spun, urez domnului Primar să lucreze și să colaboreze în continuare cu 

cei care vor să realizeze ceva ... știu că o să se reia concursul pentru Logo-ul 

Focșaniului, la care am spus că de data aceasta am să încerc să particip, și dvs. vă 

mulțumesc pentru aprecieri”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă așteptăm în continuare să fiți alături 

de noi. Vă mulțumim foarte mult și felicitări pentru tot ceea ce ați făcut pentru Focșani”. 

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

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” 

Focșani; 

D-nul consilier Radu Nițu: „domnule Președinte, să facem o propunere, după 

care trebuie să facem, și comisia pentru propuneri ... aș propune pe ... deoarece d-na 

consilier Miron Mariana s-a retras din Consiliul Local, aș propune-o pe d-na Elena-

Luminița Balaban, pentru a face parte din Consiliul de Administrație de la Hippocrate ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „o propun pe d-na Alina-Ramona Drumea 

pentru că are foarte multă legătură cu specialitatea acestui liceu. Deci o propunem din 

partea noastră pe d-na Alina-Ramona Drumea”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „bun … comisie de numărare a 

voturilor … d-nul Radu Nițu”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „propun pe d-nul Neculai Tănase să facă parte din 

comisie, d-nul Daniel Ungureanu ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... d-nule Radu Nițu, nu pot să fac parte din 

comisie ...”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „... de ce domnule! Nu-i greu ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „am înțeles ... dar, propuneți pe altcineva ”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „ da, am reținut.  

Deci, propun pe d-nul consilier Daniel Ungureanu, pe d-nul consilier Dan Buzoi 

și pe d-na consilier Cătălina Lupu”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„ mergem mai departe, urmează 

să fie trecute pe buletinele de vot şi după care sunt validate în funcţie de numărul de 

voturi obţinut de fiecare persoană în parte”. 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul 

administrativ al Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

D-nul consilier Neculai Tănase: „o propunem pe d-na Alina-Ramona Drumea”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „grupul nostru îl propune pe veșnicul și prezentul în 

Consiliul de Administrație, pe d-nul Emanuel Gongu”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„vă mulțumesc. Rămâne aceeași 

comisie, ca să nu pierdem timpul. 

Supun spre aprobare”. 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu continuarea proiectelor de pe 

ordinea de zi. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„o să le trecem pe buletinele de 

vot”. 

 

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

art. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 214/2009 privind 

aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, arondarea 

consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având ca 

obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de 

administrare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr.417.  

 

D-nul consilier Radu Nițu: „domnule Președinte ar trebui să facem o propunere 

aici, pentru că … tot la fel, s-a schimbat …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„ … mergem mai departe”. 

 

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

execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate 

parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe 9 luni 2018, 

detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „am citit cu atenție acest proiect pe care domnul 

Primar ni-l prezintă, am văzut că pe primele nouă luni ale anului bugetul în 2018 este cu 

șaizeci și cinci la sută ... este mai mic ... este doar șaizeci și cinci la sută ... cel din 2017. 

Adică, nouăzeci și șapte de milioane, față de o sută cincizeci și unu de milioane, 

aproximativ. 

Venituri din impozite, taxe locale și cote defalcate, optzeci și opt la sută față de 

anul trecut. 

Sume defalcate din TVA față de anul trecut, douăzeci și doi la sută. 

Procentul mic realizat se datorează ... după cum spune aici în raport, modificărilor 

legislative. 

Domnilor, dar cine a făcut aceste modificări legislative! 
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Până mai deunăzi dădeați vina pe toate guvernele anterioare. Deci, acum este 

Guvern PSD-ALDE, nu! Care a adus aceste venituri de la o sută cincizeci și unu de 

milioane la nouăzeci și șapte de milioane. 

 Deci, o altă cauză din punctul meu de vedere este că migrația a ajuns la un punct 

atât de mare încât nu mai are cină să plătească, la nivelul de anul trecut aceste impozite 

și taxe ... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„ … vă rog concluzionați 

domnule consilier”.  

D-nul consilier Neculai Tănase: „deci, stimați colegi, acest proiect arată 

neputința Guvernului PSD-ALDE, că tot veni vorba de cine face legea … 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„ …domnule consilier, vă 

mulțumesc. Domnule consilier, timpul a expirat. 

Dacă mai sunt alte discuții! 

Nu trebuie să aducem injurii și jigniri aici în ședință”. 

 

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

„pentru” și 8 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, 

Alin-Claudiu Dobre, Ionuţ Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase devenind hotărârea 

nr. 418.  

   

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 16”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 419.  

 

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

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „ Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 420.  

 

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

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „ Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7”; 

 

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulțumesc domnule Președinte. De 

fapt este vorba de un amendament pe care vreau să-l fac … modificăm … sau mai bine 
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zis înlocuim o sintagmă. S-a strecutat o greșeală. În loc de faza DALI din cuprinsul 

hotărârii, înlocuim această sintagmă cu sintagma Faza SF, cu elemente DALI. Vă 

mulțumesc”. 

 
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Marius-Eusebiu Iorga, 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 Marius-Eusebiu Iorga, fiind adoptat cu 19 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 421.  

 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 23/2018  privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Reparații capitale ale Monumentului Unirii din municipiul Focșani; 

 

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

După cum știți, ieri la Comisie am discutat despre dorința noastră și a cetățenilor 

municipiului Focșani ca toți directorii de subordonate a Consiliului Local să fie prezenți 

în sală, lucru care văd de altfel că nu se întâmplă. 

Dacă ar fi cetățeni care să pună întrebări nu ar avea cine să le răspundă, pentru că 

directorii, nu toți sunt prezenți. Dar, trecem peste. 

Suntem la proiectul 9, și după cum știm în 2011 s-a intervenit pentru restaurarea 

basoreliefului din bronz și cosmetizarea granitului. 

Acum modificați Hotărârea Consiliului Local nr.23 din luna ianuarie 2018 

privind indicatorii tehnico-economici pentru a ajunge să mai cheltuiți un miliard de lei 

pentru lucrări suplimentare. Lucrările nu vor fi finalizate anul acesta, cum ați promis și, 

mai mult decât atât, data începerii lucrărilor este de: 09 iulie 2018, scrie pe organizarea 

de șantier, da, care este așezată în Piața Unirii. Termenul de execuție spune că ar fi un 

an, dar data finalizării, culmea este 07 noiembrie anul acesta. Probabil, trăiți într-o altă 

dimensiune cred ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„…vă rog concluzionați doamna 

consilier”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ un aspect foarte interesant este că se 

restaurează și se curăță elementele din bronz având o suprafață de două mii optsute 

nouăzeci de metri pătrați. Dvs. vă dați seama ce înseamnă două mii optsute nouăzeci de 

metri pătrați! Cred că nu se intervine asupra...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„… este o greșeală de redactare 

…”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... întregii Pieții Unirii!  

Mai departe, suprafața placajelor de granit este de douăsute nouă metri pătrați. 

Iarăși, este amețitor. Și totul se face pe banii focșănenilor. 

Am cerut ieri la ședințele de comisii Avizul Ministerului Culturii. Care văd că 

nici astăzi nu a venit. Și stau și mă gândesc, dacă această firmă care a intervenit asupra 

monumentului SC COVER GRUP CONSTRUCT din Afumați care, are cod CAEN ... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„…domnișoară, vă rog să treceți 

la concluzii. Vă rog să treceți la concluzii”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vă rog să mă lăsați să vorbesc”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„vă las să vorbiți dacă treceți la 

concluzii...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... lucrări de construcții a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„domnișoară, nu interesează ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. 

Neavând Avizul Ministerului Culturii, această firmă nu ar putea interveni asupra 

monumentului Unirii. 

Codul CAEN pentru gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor 

obiective de interes turistic trebuie să fie 9103. Mulțumesc”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă:„ într-adevăr, au fost ieri niște interpelări, 

v-am prezentat în cadrul ședinței de Comisii tehnice existența Avizului de la Cultură. 

Deci, nu se execută nici o lucrare în municipiul Focșani fără să îndeplinim toate 

condițiile legale și să obținem toate avizele legale.  

În ceea ce privește contractantul, stimată doamnă consilier, vă aduc la cunoștință 

și vă pot pune la dispoziție o recomandare semnată de un reprezentant al unei societăți 

care a avut contracte încheiate cu firma EN SE CONSART și cu firma care are încheiat 

contract cu noi, COVER GRUP CONSTRUCT care are subantreprenor  EN SE 

CONSART 96 SRL și spune în felul următor recomandarea: 

Echipa de restauratori condusă de d-nul Narcis Tudor a executat în calitate de 

subantreprenor de specialitate lucrările de restaurare, atențiune,  a obiectivului Arcul de 

Triumf, monument istoric, for public, categoria A și Turnul clopotniță, Turnul lui  

Ștefan cel Mare din cadrul Complexului arhitectural Curtea Domnească Piatra Neamț. 

Sunt două din obiectivele care le-a realizat această firmă. 

Nu este obigatoriu ca firma respectivă să aibă același obiect de activitate. Poate 

avea obiecte secundare de activitate domnișoară. 

Iar în ceea ce privește întârzierea lucrărilor trebuie să o spun public, faptul că 

după decopertarea plăcilor de granit după monument s-au descoperit anumite vicii 

ascunse ale acestui monument, în speță faptul că ... și este prevăzut în Raportul de 

specialitate al colegilor, faptul că vârful este montat excentric față de suportul de beton. 

Practic s-a constatat că există o înclinare a vârfului cu 17, până la 20 cm. față de axul 

monumentului. Ceea ce a impus o sistare a lucrărilor și totodată obținerea unui Aviz, 

atenție, de la ... unicul, este singurul proiectant, inginer de rezistență, specializat în 

monumente istorice din România. Și a trebuit să așteptăm până am primit soluția tehnică 

din partea acestui specialist. 

Am obținut și această soluție, urmează să se aplice, și astea sunt costurile, dacă nu 

știați, sunt costuri foarte mari pentru că sunt monumente istorice și sunt soluții extrem 

de scumpe. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc domnule Primar”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulțumesc domnule Președinte. O să 

fiu foarte scurt. 

Stimați și dragi consilieri PNL, dvs. sunteți retribuiți să veniți la ședința ordinară. 

Domnii directori de la subordonate, nu. Dar, totuși sunt toți în sală ca să știți. Cred că 

nu-i cunoașteți.  

În afară de Piață, unde doamna Director a fost ieri și v-a răspuns la întrebări, a 

fost la Comisie, este cam tot același lucru. Vă mulțumesc”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „domnule Președinte, haideți să vorbim la 

subiect. Nu are nici o legătură cu subiectul”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „d-nule consilier Tănase, am o 

singură rugăminte, fiți atent. Dumneaei a spus că nu sunt da … a spus că nu sunt nici 

unul …”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ este cineva de la Piață ? Este domnul 

Director de la Piață”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „deci sunt toți”. 

 D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „vă mulțumesc. 

Eu am de făcut o observație și un amendament la acest proiect.  

Cred că ar fi rușinos ca pe data de 1 Decembrie să ne găsească cu schelele în 

Piața Unirii, de Ziua Națională a României, așa că doresc să fac un amendament. 

Conform art.54 din capitolul 4 al Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului Local, propun ca durata de realizare a investiției să fie finalizată până la data 

de 1 Decembrie. Mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „deci, eu vreau ca să ... pentru a vota acest 

proiect, trebuie să știm foarte exact. Aici scrie două mii opt sute nouă zeci metri pătrați 

bronz. Două mii opt sute nouă zeci metri pătrați, deci acolo cred că nici o sută de metri 

pătrați nu sunt”. 

D-na Cristina Costin: „a fost o greșeală. Două mii opt sute nouă zeci centimetri 

pătrați ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... doamnă, dar trebuie modificat ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„este o greșeală de redactare ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „trebuie modificată ... centrimetri pătrați! Facem 

amendament, să scriem în centimetri pătrați, nu! Nu-i așa normal! Două mii opt sute 

nouă zeci metri pătrați bronz! 

În afară de asta, domnule Primar, Avizul nu ni l-ați prezentat. Avizul de la 

Cultură nu l-ați prezentat, deci este o minciună. 

Dacă-l aveți prezentați-l acum, aici, în fața tuturor!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ îl avem”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „păi, arătați-l! De ce nu-l arătați! Îl țineți ascuns! 

V-am rugat de ieri de la comisii. 

Domnule Primar, prezentați-ne Avizul! 

Deci, noi nu putem să fim complici la asemenea lucruri. Adică, fără aviz, cu două 

mii optsute nouăzeci metri pătrați ... asta înseamnă să fii complice.  

Mai devreme sau mai târziu, lucrurile astea se vor plăti ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„… domnule consilier, dacă mai 

aveți ceva de spus, vă rog frumos, ați terminat! 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Avizul de la Cultură!”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc domnule Președinte, revin. 

Aseară în ședințele de Comisie, Primarul a spus că ne prezintă acel aviz, pe care,  

drept dovadă nici astăzi nu ni l-a dat. Spunând că l-a obținut în ianuarie anul acesta, și 

să ne aducem aminte că ... martie ... în condițiile în care în 2017 s-a intervenit din nou 

asupra monumentului. Clar, că iarăși atunci nu aveați Avizul Ministerului Culturii. Și 

stau și mă gândesc... pe banii cetățenilor ... după ce că risipiți peste un miliard ...”. 
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Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Domnișoară v-am explicat că 

trebuie să vorbiți la subiect fără să mai facem aluzii și fără remarci tendențioase, vă rog 

frumos, ... vă rog domnul Primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iar sunteți în eroare stimată doamnă, 

dați-mi voie să spun cetățenilor municipiului Focșani ca să nu mai înghită toate 

minciunile lansate în spațiul public de către consilierii locali. În 2017 s-a intervenit la 

monument, s-a intervenit pentru a se constata ce s-a întâmplat acolo în momentul când a 

căzut acea placă desprinsă și a căzut. Constatarea a dus la elaborarea proiectului. Nu 

puteam să facem un proiect fără să avem constatare. Autorizația de construire și 

intervenție în cadrul acestui momenument se obține în baza unui certificat de urbanism 

care are prevăzut obligatoriu avizul de la cultură, de la Direcția de Cultură. Avizul de la 

Direcția de Cultură nu se obține peste noapte și fără să ai un fundament. Trebuie să 

motivezi de ce intervii asupra momunentului. Ceea ce s-a întâmplat în 2017 după 

desprinderea plăcii a fost tocmai montarea acelei schele pe care s-au urcat specialiști, 

tehnicieni care au venit și au făcut constatările și de aceea s-a întâmplat acest aspect în 

2017. Aceasta este procedura legală. Și vă rog doamnă ....” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnule Primar ați mărit cu 1 miliard 

valoarea lucrărilor”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă arătăm documentele depuse de 

către specialistul...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Păi să le arătați nu este normal noi pentru 

asta votăm. Nu vrem să fim complici la așa ceva”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar nu trebuie să fiți complici”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Bun”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Fără aviz de la Cultură, ați mărit valoarea 

lucrărilor ... „ 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Domnul consilier ați mai 

repetat, vă rog ... avem de făcut un amendament la ceea ce a spus domnul consilier 

Tănase a remarcat bine. În loc de mp sunt cm”.  

Supunem la vot amendamentul.  

Amendamentul formulat de către domnul consilier Tănase Neculai se aprobă cu 

19 voturi „pentru”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră ați invocat 

articolul 54, haideți să citim articolul 54 din regulament. “În cazul în care desfășurarea 

lucrărilor este perturbată, președintele de ședință poate întrerupe dezbaterile. El poate 

aplica sancțiunile stabilite de Statutul aleșilor locali în competența sa ori de prezentul 

regulament, sau poate propune consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare”. 

Acest articol l-ați invocat dumneavoastră art. 54, acest articol l-ați citit dumneavoastră.  

Mai citiți-l încă o dată, daca vreți pot să vă și amendez”.  

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: „A greșit așa cum ați greșit și 

dumneavoastră, mp cu cm”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Supuneți la vot amendamentul 

doamnei consilier Drumea Alina Ramona. Amendamentul domnului consilier Tănase l-

am aprobat”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul președinte haideți să fim corecți, 

colegii au votat, au fost de acord ca lucrările să se termine pînă la 1 Decembrie și mi se 

pare normal. Domnul consilier aveți răbdare puțin”.  
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Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „S-a votat amendamentul 

privind corectarea erorii din proiect și anume din mp în cm. Votăm amendamentul 

doamnei Drumea acela în care spune că acest proiect ... nu este corect formulat dar ....  

bun, spuneți domnul Primar”.  

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: “Pe 7 noiembrie este menționat faptul 

că se vor termina lucrările dar nu se vor termina atunci cu siguranță. Pentru că nu vor fi 

gata lucrările, domnule viceprimar lucrările nu vor fi încheiate pe 7 noiembrie. Mai este 

1 săptămână. V-ați uitat cum arată monumentul Unirii stiți cum arată”?  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Supunem la vot proiectul fără 

niciun alt amendament”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi voie să dau o lămurire pentru 

că nu se înțelege nimic.  

Având în vedere cele constatate cu privire la modificările apărute la structura 

monumentului s-a făcut o suspendare a derulării contractului pînă când s-a obținut 

avizul, de 1 lună de zile. Deci termenul de finalizare s-a decalat … nu avizul de 

specialitate a arhitectului specialist în rezistență. Vă prezint acum este avizul nr. 700 – 

când doriți îl pun la dispoziție dar nu în timpul ședintei avizul 784/M”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul Primar dar de ce ....” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Domnul consilier nu mai 

puneți mâna pe ...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă pun la dispoziție avizul dar nu în 

timpul ședinței ... „ 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Dar noi l-am cerut de ieri de la comisii”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Spune așa: aviz favorabil pentru 

reparații la monumentul Unirii, monument istoric cod LMI VN III MB, 06579, 

Municipiul Focsani, Piața Unirii județul Vrancea. Este aviz favorabil”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Atâta timp cât există netransparență în 

prezentarea documentelor, noi nu avem cum să votăm așa ceva”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „De obicei dumneavoastră nu 

votați”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 9 și se 

adoptă cu 11 voturi “pentru” și 8 abțineri din partea următorilor consilieri locali: 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela,  Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana 

– Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru și Tănase Neculai 

devenind astfel hotărârea nr. 422 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 10 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 18/2007  privind avizarea proiectului faza de studiu de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Sală de sport multifuncțională la Grupul 

Școlar Auto” din municipiul Focșani.  

 Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

 Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul președinte stați puțin dar nu discută 

nimeni proiectul acesta, gata îl supuneți la vot”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Dar am întrebat…” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Când ați întrebat domnule? Intrebați așa... 

acolo ... „ 
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Domnul consilier, vă rog 

frumos”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Vreau să spun și eu ceva ...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Vă rog… “ 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Acest proiect face parte din ciclul 

proiectelor cum a fost și cel de la inspectorat, început de acu 20 de ani și mie tare îmi 

este teamă că va fi doar un studiu de fezabilitate. Care va fi termenul de finalizare? Este 

foarte bine că se face, nu că nu am vrea să se facă. Domnul Primar care este termenul de 

finalitate a acestei săli de sport”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu avem deocamdată nici măcar 

încheiat contractul pentru proiectare și execuție. Deocamdată sunt doar indicatorii 

tehnico – economici ai investiției. Dacă citiți cu atenție conținutul raportului și al 

proiectului urmează să se facă...”  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Eu am înțeles noi suntem de acord cu acest 

proiect dar noua ne este teama ca va fi doar un studiu de fezabilitate cum sunt foarte 

multe alte studii de fezabilitate”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă garantez că nu ....” 

Domnul consilier Tănase Neculai:  „Mi-ați dat la garanții și niciodată nu s-au 

...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să vedeți că nu este așa cum 

spuneți dumneavoastră”.   

Domnul consilier Tănase Neculai: ”Niciodată nu v-ați ținut de cuvânt ... până în 

2021 că așa se spune la PSD”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pînă în 2020 vor fi foarte multe 

proiect, pînă atunci acest proiect va fi demarat”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 10 și se 

adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 423. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 11 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. 

84/2018 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii 

de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate 

din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 11 și se 

adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 424. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 12 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. Vă rog domnule consilier Tănase Neculai.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Da, vroiam să spun că aici se alocă 50,00 

mii lei da? 250 milioane lei pentru stegulețe de hârtie și cocarde. Domnule mi se pare 

cam mult 250 milioane lei pentru stegulețe și cocarde. Domnul Primar haideți să fim 

serioși. Eu nu zic acuma foarte bine că se alocă să facem, 250 pentru masă .. păi eu sunt 
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convins că cei care se ocupă au o experiență știu câți cârnați intră la o porție câtă fasole 

trebuie. 250 milioane pentru masă? Fiți mai concreți mie mi se pare absolut 

netransparent. 50,00 mii lei stegulețe de hârtie și cocarde și după aceea cârnați cu fasole 

și așa mai departe. Spuneți așa concret, este netransparent. Dacă făceați pentru prima 

oară acuma sau dacă făcea cine se ocupă ... dar cine se ocupă cred că are o experiență în 

sensul ăsta. Și atunci ar putea să spună transparent, avem 5 *1000 stegulețe, 50 de bani 

bucata”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc domnul consilier 

am înțeles. Domnul consilier Mersoiu Ionuț”.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: „Mulțumesc domnule președinte, am de făcut 

un amendament la acest proiect: Propun suplimentarea sumei de 50,00 mii lei cu suma 

de  2,50 mii lei din bugetul propriu al Primăriei Municipiului Focșani de la subcapitolul 

bugetar „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei” (67.02.50), articolul 

bugetar „Cărți și publicații” (20.11)  pentru achizitionarea a 50 de exemplare din cartea 

„Dicționarul Academicienilor Vrânceni” – autor Conf. dr. Costică Neagu, editura Terra, 

Focșani 2018. Cartea va fi folosită la activitățile de promovare, urmând a fi oferită 

oaspeților străini prezenți la această manifestare precum și la alte manifestări omagiale 

ulterioare. Vă mulțumesc”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnule Primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă dumneavoastră vi se pare că 

pentru 5000 de porții alocarea a 25,00 mii lei este o sumă exorbitantă, adică rezultând 

un preț/porție de 5 lei, porția de fasole cu cârnați. Domnul viceprimar haideți să 

discutăm iar de 25,00 mii lei vom lua minim în funcție de prețul pe care îl găsim pe 

piață. V-am explicat și ieri la comisii, noi trebuie să facem achizițiile prin sistemul 

informatic de achiziții publice. Nu știm în momentul de față prețul cu care putem să 

achiziționăm. Putem să achiziționăm cu 10 lei fularul sau putem să gasim cu 9 lei 

fularul. Nu putem să dăm o cantitate fixă. Ne dorim să achiziționăm minim 2500 fulare 

și cocarde și stegulețe minim 3000 de bucăți. Dar în funcție de prețurile pe care le vom 

găsi la ofertanții care sunt înscriși în sistemul public de achiziții publice. Noi avem un 

referat care stă la baza acestor sume dar nu putem acum să venim cu o cantitate exactă 

și apoi dacă noi am veni cu această cantitate exactă și ulterior achiziției o să ne criticați 

de ce am achiziționat mai multe sau de ce am achiziționat mai puține. Asta este 

explicația. Vă mulțumesc”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul Primar ...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Vă rog domnule consilier”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Îmi cer scuze ... un fel de replică, se știe cât 

costă un steguleț  sau cocardele deci eu nu am văzut sau auzit vreodată ca 

dumneavoastră sau Primăria sau Consiliului Local să aloce bani pentru o achiziție și să-i 

rămână rest de 50 bani. Păi nu știu dați-mi și mie exemplu”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Au fost N situații în care s-au aprobat 

indicatorii tehnico – economici iar la licitație au fost făcute economii”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul Primar cine a făcut așa ceva are o 

anumită experiență în așa ceva și hai să luăm pe cineva care are experiență nu cineva 

dintre ce cei noi angajați poate nu au experiență, ați angajat mulți ...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Piața poate oferi servicii la prețuri 

diferite”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Cetățenii vor transparență”.  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Desigur vom publica de fiecare dată, 

în fiecare lună postăm pe site-ul Primăriei toate cheltuielile făcute pentru funcționare”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Haideți domnule Primar nu vă mai atâta ..... 

că asta este o lozincă ce spuneți”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftim ... verificați stimați cetățeni 

pe site-ul Primăriei și o să gasiți în fiecare lună dar absolut în fiecare lună cheltuielile de 

funcționare ale Primăriei. Mergeți și verificați”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc domnule 

consilier, vă mulțumesc domnule Primar dacă mai sunt discuții”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Vis-a-vis de amendament ce înseamnă”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ca să nu mai vorbim de faptul că 

acest eveniment este un eveniment cu totul și cu totul special dacă nici măcar să 

permitem să alocăm 50,00 mii lei”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Eu am discutat de transparență nu am 

discutat de sumă, am spus de transparență”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bine noi suntem foarte transparenți 

domnule consilier. Vă invit să verificați site-ul Primăriei Municipiului Focșani cu 

privire la plățile efectuate”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Cărțile despre care spunea domnul Mersoiu 

e valoarea lor? mai spuneți-mi încă o dată că nu am înțeles”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt alocați bani pentru 50 de 

exemplare cărți “Dicționarul Academicienilor Vrânceni”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Se supune la vot 

amendamentul domnului consilier Mersoiu Ionuț și se adoptă cu 19 voturi „pentru”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 12 și se 

adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 425 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 13 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de Iarnă în 

municipiul Focșani.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. Vă rog doamna consilier Dimitriu Ana – Maria.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Mulțumesc domnule președinte exact 

ca și în proiectul anterior sumele nu sunt defalcate și mă refer aici văd că la darurile 

pentru copii de Moș Nicolae sunt 4460 pachete x 13 ron aici se știe suma pe bucată și 

câte bucăți sunt necesare. Mai departe mergem la materialele de promovare care 

înseamnă agende, calendare, pixuri, sacoșe, felicitări se alocă 400 de milioane nu știm 

cantitatea și nici prețul/bucată. Iar la achiziție de brazi între 5 și 7 metri nu știm de câți 

are municipalitatea nevoie și un brad mare de 15 -18 metri. Achiziție cetină și materiale 

decorative globuri și furtun luminos. Stau și mă întreb domnule Primar dacă 

dumneavoastră îl contraziceați pe colegul meu un pic mai devreme că ne opunem de 

fapt era o idee de transparență ce v-a spus colegul meu că ne-am opune la festivitățile de 

1 Decembrie. Eu vreau să vă spun că dumneavoastră vă opuneți zilei românilor din 

cauza faptului că monumentul Unirii va fi ... o schelă totală deci nici măcar nu vor fi 

terminate lucrările acolo și dumneavoastră primiți oaspeți din diverse colțuri ale țării sau 

din străinătate și nu faceți altceva .......” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc, am înțeles. Pe 

dumneavoastră v-am mai rugat să aveți un speech civilizat fără jigniri fără tot felul de 
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aluzii și tot felul de insulte. Drept pentru care nu o să aveți alocat doar 1 minut atât. 

Domnul consilier nu are niciun rost. Domnul Primar dacă doriți să adăugați ceva”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am verificat acum pe site-ul 

Primăriei Municipiului Focșani www.focsani.info domnul consilier la secțiunea 

Informații Publice la capitolul – cheltuieli autorități publice găsiți toate plățile efectuate 

de către Primăria Municipiului Focșani. Incepând cu luna august 2016, până la luna 

septembrie 2018 inclusiv, găsiți toate plățile. În fiecare lună noi publicăm cheltuielile și 

plățile făcute de către Primăria Municipiului Focșani în luna anterioară”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Și dumneavoastră credeți că noi credem că 

acolo sunt toate plățile”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În ceea ce privește prețul fix trebuie 

să fac o lămurire aici. Se stabilește un preț fix al pachetului de dulciuri pentru copii și al 

pachetului de produse alimentare pentru cazurile sociale. În speță 13 ron pachetul de 

dulciuri pentru copii în speță 50 Ron pachetul/familie - cazuri sociale. În cadrul acestui 

pachet sunt puse mai multe produse. Produse pe care le achiziționăm în așa fel încât în 

funcție de prețurile existente în piață să ajungem la suma stabilită prețul / pachet de 13 

Ron și respectiv 50 ron. De aceea aici putem stabili un pret și un număr de pachete”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Și acolo puteți stabili prețuri domnule 

Primar și încă o dată domnule președinte de ședință și când vorbește domnul Primar vă 

rog să porniți....” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Nu vă permit să intrați peste 

domnul Primar, vă rog frumos să respectați. Dumneavoastră când o să fiți președinte de 

ședință să permiteți ce doriți dumneavoastră da? Domnul Primar doriți să mai adăugați 

ceva”?  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Domnul Primar este în calitate de 

invitat da ... „ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Doamna Drumea dacă doriți 

să spuneți ceva dacă nu supunem la vot”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule eu întreb atât dacă 7 

consilieri îmi pun o întrebare fiecare în timpul alocat de 1 minut eu ce fac trebuie să-mi 

concentrez răspunsurile de la cei 7 într-un singur minut. În regulament scrie faptul că, 

consilierii vor avea cuvântul”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Dumneavoastră aveți calitatea de 

invitat, mai bine vă abțineți .... „ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Doamnă mai bine vă abțineti 

dumneavoastră încă o dată vă rog dacă nu vă puteți abține vă rog să beți un pahar de 

apă”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da sunt aici în calitate de invitat dar 

trebuie să ofer lămuriri și explicații cetățenilor deoarece sunt în slujba cetățenilor, 

dumneavoastră ca și aleși locali sunteți reprezentanții cetățenilor în Consiliul Local”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Da, domnul Primar reprezintă 

cetățenii, Domnul Tănase … “ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iar în ceea ce privește pregătirile de 

1 Decembrie vreau să aduc la cunoștinta cetetățenilor Municipiului Focșani că va fi o 

manifestare pe măsura importanței zilei de 1 Decembrie și Piața Unirii va fi amenajată 

așa cum se cuvine pentru a sărbători 100 de ani de la Marea Unire și obeliscul va fi în 

straie de sărbătoare. Mulțumesc”.  

http://www.focsani.info/
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Doamna consilier Drumea Alina Ramona: “Mulțumesc, aș dori să fac o 

observație și un amendament la pagina 3 unde este prevăzut devizul estimativ al 

cheltuielilor sunt alocați 40.00 mii lei la numărul criteriu A 3. Mi se pare o sumă 

exagerată. Sunt materiale de promovare: calendare, agende, pixuri, sacoșe, felicitări etc. 

eu am făcut un calcul estimativ este posibil să fie greșit dar l-am făcut estimativ la 25 

Ron pentru un pachet. Adică o punguță cu 1 calendar, 1 pix și 1 agendă și mi-a rezultat 

un număr de 1.600 pachete. Consider că sunt foarte multe ținând cont că acestea sunt 

date în fiecare an consilierilor, angajaților Primăriei si directorilor de unități 

subordonate. Noi vrem să renunțăm și nu veți mai fi nevoit să vă ascundeți să le dați 

consilierilor dumneavoastră și nouă nu. Pentru asta o să fac un amendament ca 20,00 

mii lei să fie transferați la număr criteriu B1. Mă scuzați m-am exprimat greșit este nr. 

Crt. dumneavoastră ați făcut N greșeli … greșeala este omenească domnul Primar și să 

știti că din greșeli mai și înveți”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Vă rog să concluzionați …”  

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: “Aș dori ca să alocăm doar 20,00 

mii lei si 20,00 mii lei să alocăm pentru achiziționarea de patine. Astfel încât Primăria 

să pună în fiecare an pe perioada sărbătorilor de iarnă patine gratuite pentru toți copii. 

Mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc dacă mai sunt alte 

discuții. Vă rog domnule Primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În contractul de închiriere al 

Patinoarului ca în fiecare an au fost prevăzute și patine gratuite pentru copii, vă 

mulțumesc. Un număr limitat care l-a pus la dispoziție societatea. 100 de bucăți. Nu 

sunt putine deoarece pe suprafața patinoarului nu pot să încapă simultan mai mult de 60-

70 de copii. Mulțumesc”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „40,00 mii lei pentru agende, pixuri, 

calendare”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Promovăm Municipiul Focșani. 

Pentru promovare”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Dacă mai sunt discuții”?  

Dacă nu supunem la vot amendamentul doamnei consilier Drumea Alina 

Ramona.  

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Drumea Alina Ramona și nu 

se adoptă cu 11 abțineri și 8 voturi pentru.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 13 și se 

adoptă cu 11 voturi “pentru” și 8 abțineri din partea următorilor consilieri locali: 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela,  Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana 

– Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru și Tănase Neculai 

devenind astfel hotărârea nr. 426 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 14 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,60 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani în vederea 

derulării proiectului educațional „Doamne, ocrotește-i pe români!” – AP – In 

Memoriam Adrian Păunescu.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 
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Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 14 și se 

adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 427 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 15 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 3-17 decembrie 2018, 

a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în Federația Rusă, pentru a promova tradițiile 

și valorile populare românești cu ocazia Zilei Naționale a României.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 15 și se 

adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 428 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 16 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

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

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

completările ulterioare.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Noi nu suntem împotriva, poate cineva 

avansează în funcție i se mărește salariul, uitându-mă așa de la începutul mandatului 

domnului Misăilă aveam 117 angajați astăzi avem 204 angajati. La fiecare 2 luni luăm 

bani de la investiții ca să plătim să dăm la salarii da? Managementul Primăriei nu a 

crescut în niciun fel ca și calitate, Focșaniul este ca după război …. “ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “De aceea vă abțineți de la 

toate proiectele constructive”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Deci ... domnule președinte Primarul de la 

Baia Mare a redus cu 40% personalul de la Primărie și își permite să mărească salariile 

la noi dacă v-ați permis să măriți salariile nu mai angajați atâția oameni pe bandă 

rulantă. Nu am nimic cu nimeni”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc domnule 

consilier”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Deci când o să aveți bani ... când o să aveți 

bani atunci să veniți cu tot felul de propuneri da”?  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Domnul consilier Iorga vă 

rog”.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Vă mulțumesc domnule președinte, 

de fapt acest proiect ne vorbește despre solicitarea acreditării CNIPT și de aceea vreau 

să fac un amendament cu 3 subcapitole: 

1. Completarea titlului proiectului de hotărâre și cu Anexa nr.1. 

2. Art. 1 din proiect se va renumerota și va deveni art.2 care se completează cu 

schimbarea denumirii Compartimentului de Turism din cadrul DRI în Centrul 

Național de Informare și Promovare Turistică a Municipiului Focșani.  

3. Se va introduce art.1 cu următorul cuprins: Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și numărul de personal pentru Primăria Municipiului Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că, 

Compartimentul turism din cadrul Direcției relații interne și internaționale se va 
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redenumi Centrul Național de Informare și Promovare Turistică a Municipiului 

Focșani”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Dacă nu mai sunt discuții 

supun la vot amendamentul domnului consilier Iorga Marius Eusebiu”.  

Nu mai sunt discuții și aprobă amendamentul domnului consilier cu 11 voturi 

„pentru” și 8 abțineri din partea următorilor consilieri: Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela,  Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru și Tănase Neculai. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 16 și se 

adoptă cu 11 voturi “pentru” și 8 abțineri din partea următorilor consilieri locali: 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela,  Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana 

– Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru și Tănase 

Neculai.devenind astfel hotărârea nr. 429. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 17 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre pentru 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.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 17 și se 

adoptă cu 11 voturi “pentru” și 8 abțineri din partea următorilor consilieri locali: 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela,  Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana 

– Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru și Tănase 

Neculai.devenind astfel hotărârea nr. 430. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 18 al ordinii 

de zi proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile 

specifice desfășurate de instituțiile publice din subordinea Consiliului local al 

municipiului Focșani și întreprinderile publice înființate sau la care se dețin 

acțiuni/participații majoritare.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. Vă rog doamna Dimitriu.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mulțumesc domnule președinte, cum 

și ieri la ședințele de comisii am pus o întrebare și am rămas fără răspuns, nu am primit 

niciun răspuns. Vă rog frumos am 1 minut vă rog să nu interveniți. Este vorba despre 

Direcția de Dezvoltare care afirmă că are un număr de 4 autoturisme, eu pot să o 

contrazic această direcție are 5 autoturisme și contrazic cu documente. Au o achiziție la 

un contract nr. 8904/25.10.2017 achiziționare autobasculantă 10 to. Contract 

8905/25.10.2017 sunt toate achizițiile pe care le are Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice declarate în contract. Eu vă spun ce are achiziție și de aceea vreau să văd unde 

sunt celelalte da? Singurul autoturism care nu este prevăzut aici pentru că am văzut că la 

celelalte subordonate au spus tipul, marca la dumnealor este vorba de un contract 

2182/18.03.2018 unde este o Dacia Logan prestige achiziționată, vă întreb unde sunt 

celelalte pentru că în contractele dumnealor nu se regăsesc”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Stimată domnișoară, doamnă.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Eu nu v-am întrebat pe 

dumneavoastră, avem un director de subordonate, care ne poate da răspunsul.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Coordonez și Direcția de 

Dezvoltare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Eu i-am permis domnului 

Primar, da? Eu i-am permis domnului Primar să vorbească. Nu, domnișoară. Eu i-am 

permis domnului Primar. Dacă o să vreau eu să-l întreb și pe domnul director, bine, dacă 

nu, nu. Da?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dar eu n-am întrebat Primarul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Treaba dumneavoastră, 

atunci. Vă rog, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Coordonez din fericire și Direcția de 

Dezvoltare și mulțumesc pentru activitatea acestei Direcții. Stimată domnișoară, sunteți 

într-o eroare ca de fiecare dată. Avem patru autoturisme și o Dacia Papuc, care este 

autoutilitară. Și pe care ați calculat-o ca autoturism. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. domnule 

Primar!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnule!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nu v-am permis domnișoară 

să vorbiți. Dacă mai sunt alte discuții. Vi s-a expirat timpul. Dacă mai sunt alte discuții. 

Vă mulțumesc!” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 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, 

Filimon Ionuț, Buzoi Dan și Drumea Alina Ramona proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 431. 

Se prezintă punctul 19 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 - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții. Înțeleg că 

nu. Supunem la vot proiectul. A? Mă scuzați! Da. Vă rog! Cum vă numiți? O secundă. 

Vă rog! Numai puțin! Deci, supunem la vot, dacă din sală, cetățeanul respectiv dorește 

să… sunteți de acord să vorbească. Cine este? Cine sunteți ca să?” 

Domnul Petrică Vasilache, reprezentant al comunității: „Sunt… Bună ziua! 

Sunt reprezentant al comunității. Locuiesc de 34 de ani în acest cartier, în acea zonă și 

nu știu de ce se tot amână termenul în a se face ceva concret acolo.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Opriți-vă puțin! 

Supunem la vot dacă doriți, în continuare să-l ascultați pe domnul sau nu? Da Cine este 

pentru? Da? Cine este pentru? Da? Unanimitate. Mai spuneți o dată cum vă numiți.” 

Domnul Petrică Vasilache, reprezentant al comunității: „Vă mulțumesc 

frumos! Vasilache Petrică.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Cum?” 

Domnul Petrică Vasilache, reprezentant al comunității: „Vasilache Petrică.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vasilache Petrică. Da, 

domnul Vasilache. V-ascultăm.” 

Domnul Petrică Vasilache, reprezentant al comunității: „Vă mulțumesc 

frumos! Sper să-mi acordați un pic mai mult timp, față de un minut. Dumneavoastră ne 

reprezentați, indiferent din ce parte faceți PSD, PNL, ALDE. Noi ca și reprezentanți ai 
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comunității am dori să știm, de ce se tergiversează acest proces, în a se realiza ceva? 

Pentru că noi efectiv, am ajuns în punctul în care, aproape nu mai putem rezista acolo. 

Ați demarat niște procedee. În momentul de față, vă spun că acolo sunt câteva 

persoane… Nu am nimic cu etnie, cu absolut nimic. Însă au rămas persoanele, care 

efectiv sunt cea mai joasă speță. Au rămas numai drogați, prostituate, cei care aruncă 

gunoaie, care-și fac nevoile, care… Eu sincer vă spun, nu știu ce să-i spun fiului meu de 

5 ani. Să-i spun ce face omul acela cu punga? De ce își face nevoile în scara mea? Când 

îl găsesc la scară jucând barbut… Știți ce răspuns am să-i spun? Joacă monopoli, cum 

jucăm noi. Eu altceva nu știu ce să-i mai spun. Noi trăim efectiv… Repet. Nu am nimic 

cu nimeni. Toți suntem oameni. Toți avem drepturi. Însă o dată cu drepturile de 

cetățean, ne vin și niște obligații ca să ne încadrăm în societate. Trebuie să respectăm 

anumite reguli. Asta consider eu. De aceea, vă rog frumos, ca de comun acord să vă 

puneți, să faceți ceva pentru comunitate. Ca și jurământul unui doctor, cel al lui 

Hippocrate. Mă scuzați! Și dumneavoastră ați depus un jurământ, Acela de a ne 

reprezenta, de a ne sprijini și de a construi un viitor. Este important și ceea ce lăsăm în 

urmă, după ce nu vom mai fi consilieri. Și mai mult de atât, după ce nu vom mai fi 

oameni. Cum a fost și doamna, care a primit titlul de cetățean de onoare. Este important 

ce rămâne în urma noastră. Ce sădim azi, vom culege mai târziu. Vă mulțumesc 

frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc și eu. 

Domnule! Eu sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră. Vă rog, domnule consilier 

Iorga!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pe subiect. Salut intervenția 

domnului Vasilache, Vasilache, da? Și… foarte pe scurt, o să vedeți imediat rezultatul 

votului consilierilor locali. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc! Cred că nu 

sunt, nu pot fi… Nu, nu.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Trebuie răspuns pentru?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Iorga, dumneavoastră unde vă 

treziți aici, să veniți cu minciuni aici, în fața oamenilor?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu sunt destul de treaz.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Haideți, lăsați!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul… Haideți!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „N-am înțeles ce vreți să spuneți.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Ați înțeles mai bine, domnul Tănase. 

Am impresia că aveți ceva personal cu mine.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră mergeți numai după funcții 

electorale.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Stați liniștit!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu ați votat. Să știe și cetățenii din 

municipiul Focșani. Nu ați votat, că n-ați vrut.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu puteți să mințiți că     n-am 

votat.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu. El minte. Voi mințiți.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Cum vă permiteți să spuneți în 

ședință publică, că n-am votat?” 
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Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnul Tănase, cred că aveți ceva 

personal cu mine.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Haideți să…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră tot urmăriți să candidați la 

primărie, spuneți drept!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Iar începeți cu nimicuri din astea.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi. Dar asta-i realitatea. Veniți cu minciuni 

aici.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Haideți să supunem. 

Domnișoara Dimitriu!”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă spun ceva. Dacă aș avea capul 

dumneavoastră, aș fugi, aș fugi până l-aș pierde, domnule. Să știți. Să nu uitați asta.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Haideți! Vă rog frumos! 

Alo!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Cine vorbea de jigniri?! Haideți! 

Vă rog frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „N-a jignit. A zis că o să 

vedem acum, cine votează pentru cetățeni și cine, nu. Nu, domnișoară. Haideți să ne 

înțelegem. Nu a jignit. Bun. Gata! Vă rog eu frumos! Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Dumitru - Corneliu Gheoca: „Domnul Iorga! Sub altă formă, 

da. Ați zis bine.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Bun. Haideți să supunem 

la vot. Să încheiem dialogul ăsta. Proiectul numărul 19. Da. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?. Cu 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat devenind hotărârea 

nr. 432. 
Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „O! Bravo! Le este frică de cetățeni!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc! Haideți să nu 

vă... proiect de hotărâre 19.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnilor de la PSD și de aici de la 

majoritate. Să vă fie rușine!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Ne este cu voi!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Eu nu știu de nici un lobby, 

de nimic. Vă mulțumesc pentru că ați votat. Este un lucru foarte frumos. Felicitări! Deci 

nu e niciun fel de problemă. Vă mulțumesc domnilor consilieri! Asta denotă că începem 

să avem un dialog frumos împreună. Deci domnul consilier Iorga nu vă mai… nu-i mai 

agitați pe oameni, că nu… bun. Proiectul numărul 20. 

Se prezintă punctul 20 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. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuți. Vă rog, 

domnule consilier Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci domnule Președinte, la acest proiect, 

m-am uitat cu atenție. Acolo nu este evidențiată vechea suprafață cu noua suprafață, nu 
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este evidențiată lungimea. Deci nu suntem nici împotrivă, nici contra, dar probabil că o 

să ne abținem la acest proiect. Mulțumim!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnule. E o chestie 

importantă treaba asta, ce-ați spus dumneavoastră acum, dar e corectă din punctul 

dumneavoastră de vedere.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Îmi dați datele corect. Deci, nu sunt 

evidențiate suprafețele, lungimea.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Primar. Gata. Am 

înțeles.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Ce să votez?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles. Uite mai aveți 

33 de secunde, dacă doriți să mai vorbiți. Domnul Primar, vă rog! Domnișoară, țineți-vă 

gurița închisă!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor consilieri, aveți la 

proiectul de hotărâre, planurile de amplasament și delimitările imobilului. Nu putem să 

spunem că o stradă are... că nu-i formă regulată suprafața măsurată. Nu putem să dăm o 

dimensiune, cum o doriți dumneavoastră, lungime și lățime. Aici în cadrul suprafețelor 

sunt linii poligonale închise, unde spune foarte clar suprafața domeniului public, care 

include suprafața carosabilului, suprafața trotuarelor și așa mai departe. Uitați-vă cu 

atenție în planul de amplasament, care este realizat în baza unui contract încheiat cu o 

firmă pentru care noi plătim bani grei și o să plătim și penalități pentru că nu le putem 

duce la îndeplinire. Obiectivele din contract, datorită opoziției pe care o faceți 

dumneavoastră, distructive. Găsiți tot felul de motive, tot felul de tertipuri pentru a nu 

vota acest proiect, care este băgat a 6 – a oară, cred că în ședința de Consiliu Local și nu 

se votează din diferite motive. Spuneți adevărul concret! Spuneți că vă opuneți 

inventarierii, pentru că știți foarte clar că de aici  pornesc proiectele de reabilitare a 

zonelor respective.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Îmi dați voie, domnul? Nu putem să…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier, v-am 

rugat să nu vorbiți peste, da? Vă rog eu frumos! Păstrați-vă ideile după-aia.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și apropo de.. domnul Președinte.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, noi nu putem fi convinși cu 

astfel de lucruri.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bine, domnule. Domnul, 

dumneavoastră lucrați într-o instituție publică.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Asta-i transparență?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul, ce legătură are cu proiectul 

ăsta?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Are legătură cu orice. Că așa veniți 

dumneavoastră cu proiecte de astea netransparente.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Nu are legătură. Domnilor! Aceste 

proiecte și aceste măsurători sunt verificate și paraverificate de Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară. Aveți încredere în această instituție? Dacă       n-aveți încredere 

în Primăria Municipiului Focșani?  Este o firmă, care răspunde în fața legii pentru 

măsurătorile efectuate. Spuneți adevărul! Că vă opuneți inventarierii și cărții și trecerii 

în domeniul public și privat al municipiului, al acestor obiective. Spuneți acest lucru, că 
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vă opuneți de fapt proiectelor de investiții și de dezvoltare. Spuneți negru pe alb, 

concret!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, de 25 de ani de când 

sunteți la conducerea orașului...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule eu sunt de 2 ani de zile și 

eu vă spun că avem... apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră avem și...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „De 25 de ani, dumneavoastră conduceți 

aici.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nu vreți să vă abțineți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vedeți că nu se înregistrează ceea ce 

spuneți dumneavoastră. Nu vă mai agitați degeaba! Vi s-a tăiat cuvântul. Iar, apropo de 

dreptul meu de a lua cuvântul, domnișoară, vă citesc articolul 22 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local. Iar cei 7 ani de acasă, ca să vă mai fac o 

paranteză așa.. așa m-au învățat părinții mei... atunci când cineva mi se adresează se uită 

la persoana, eu mă uit la persoana la care mă adresez, dar dumneavoastră aveți 7 ani de 

acasă invers. Vă uitați invers. Cred că nu vă uitați la mine. Mulțumesc! Asta este o altă 

chestiune. Primarul participă la ședințele Consililui și are dreptul să-și exprime punctul 

de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al 

Primarului se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal de ședință. Vă 

mulțumesc!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu spune…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu spune perioada, nu spune că se...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da… Vreau să dau cuvântul 

acum. Domnul Primar ați terminat?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Am terminat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dau cuvântul domnului 

Secretar.” 

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

de proiectul ăsta, domnul consilier, domnule trebuie să facem o diferențiere între ceea 

ce înseamnă lupta politică și ceea ce înseamnă administrație. Suntem sub contract cu 

această societate, care este obligată să ne întocmească documentații de carte funciară 

pentru a fi intabulată la OCPI. Dacă dumneavoastră, și-n condițiile în care v-am atașat 

25 de exemplare sau 25 de planșe pentru fiecare poziție de la 1 la 25, unde apare atât 

suprafața cât și numărul de carte provizorie, cât și toate celelalte elemente de 

identificare. Așa cum vă spunea domnul Primar, nu este o suprafață regulată, sunt străzi, 

dar la prima planșă, care mi-a picat în mână, Cotești și avem suprafața 962 mp tronson, 

unitate administrativă Focșani. Nu există dubii că această lucrare va fi recepționată de 

către OCPI. În condițiile în care, nu le dăm inventarul acestor sau acestei societăți, să le 

depună la OCPI, riscăm să nu putem să ducem la îndeplinire acest contract. Nu din 

cauză că ei nu și-au executat obligațiile contractuale, ci pentru că dumneavoastră ca și 

consilieri locali nu acceptați să le inventariem în domeniul public. După cum știți, 

domeniul public este inalienabil. Nu pledez pentru societatea pe care n-o cunosc, știu 

doar că sunt sub contract și vin pe aici și muncesc colegii mei din primăvară. Uitați-vă 

că-n cartuș, în stânga jos, data acestei planșe este când martie, când aprilie, când mai 

2018. Sunt lucrări efectuate în primăvară și pe care nu le pot depune la OCPI. Vă 

mulțumesc!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, domnule 

Secretar! Dacă mai aveți ceva de spus pe marginea acestui proiect. Dacă nu, atunci 

supunem la vot proiectul. Sper c-ați înțeles despre ce este importanța acestui proiect, 

da? Și chiar aș dori să-mi demonstrați lucrul ăsta. Supunem la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Mi-ați demonstrat încă o dată incapacitatea dumneavoastră de a fi 

consilieri în acest…” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rugăm să nu jigniți!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nu vă jignesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Președinte, dumneavoastră de 25 

de ani, îmi demonstrați că ne-ați adus pe ultimul loc în țară. Haideți să…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier. Da. Mă 

bucur că m-ați investit în funcție 25 de ani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Lucrurile astea dubioase, cu proiecte de-

astea dubioase cu care veniți…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Gata!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Hai!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Vă mulțumesc! Proiectul 

acesta nu a fost aprobat.” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 20 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, 

Filimon Ionuț, Buzoi Dan și Drumea Alina Ramona proiectul nu a fost aprobat. 

 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „21.” 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru completarea 

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. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Proiectul numărul 21. Dacă 

sunt alte discuții. Domnule Primar, vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Este vorba tot de G2 și cu asta 

am încheiat. Da. Supunem la vot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Sunteți de acord, nu? Dar voiam 

s-aduc la cunoștință, pentru că este a 3 a oară când s-a introdus pe ordinea de zi acest 

proiect și care  n-a fost votat. Sper să... de data aceasta, noaptea să fie un sfetnic bun și 

să vă permită să votați.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Noaptea sau ziua?”                                                                   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi e noapte afară, domnul consilier. 

Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Supunem la vot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este tot legat de G2, dacă nu se 

votează, nu vom putea...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domn Primar, vedeți că vă suflă în ceafă, 

înainte contracandidatul dumneavoastră, vedeți că vă suflă ceafă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu mi-e frică. Nu mi-e frică.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule Președinte! 

Țin să precizez faptul că, de fiecare dată ați găsit oportun pentru dumneavoastră să 

băgați la pachet mai multe lucruri într-un singur proiect de hotărâre. Așa că nu este vina 

noastră că nu votăm, sau că votăm cum vreți sau nu dumneavoastră. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc! Dacă sunt 

alte discuții?” 

Nu mai sunt alte discuții. Se supune la vot proiectul nr. 21 și cu 19 voturi pentru 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 433. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Drept pentru care vă 

mulțumesc!” 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani 

până la data de 31.03.2021, a drumului de exploatare situat în extravilanul 

municipiului Focșani, Tarlaua 90 - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții. Vă rog 

domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Dați-mi voie să mai explic încă o 

dată ceea ce am spus și ieri la ședința de Comisii, că este un proiect vital pentru 

municipiul Focșani, întrucât este vorba despre un drum de exploatare situat în 

extravilanul municipiului Focșani, un drum pe care va trebui să-l utilizăm, mai exact să-

l utilizeze Compania de Utilități Publice Salubritate pentru ca să poată să ajungă cu 

autovehiculele, care colectează gunoiul menajer din municipiul Focșani la stația de 

colectare. Avem o adresă din partea Primăriei municipiului Focșani. Pardon! A 

Primăriei Golești, că tronsonul de drum, care face legătura între E85 și stația de sortare, 

mai exact străzile Vasile Alecsandri, Spiru Haret și Foișor din Golești, vor intra în 

reabilitare începând cu data de 1 iulie, spun dumnealor aici, dar probabil că, așa cum 

știm foarte bine, legislația în domeniu ne mai pune și piedici în ceea ce privește achiziția 

și demararea unor proiecte. Cert este că, va trebui să transferăm acest drum de 

exploatare situat în extravilanul municipiului la Direcția de Dezvoltare, pentru a-l 

amenaja, astfel încât, autoutilitarele de mare tonaj, autocamioanele societății 

comerciale, care asigură colectarea gunoiului menajer să poată să ajungă și să plece de 

la stația de sortare către groapa de gunoi. Vom fi în situația în care, dacă nu se va vota 

acest proiect de către Consiliul Local, să nu avem cum să ajungem cu autocamioanele la 

stația de sortare și nici de la stația de sortare să pornim către groapa de gunoi. V-aduc la 

cunoștință și este în sală domnul director Profiroiu și aș vrea să-mi spuneți, domnule 

Director, autocamioanele care pleacă către groapa de gunoi. Ce tonaj au? Și ce lungime? 

Din câte subansamble este format un camion? Mulțumesc!” 

Domnul Director al SC CUP Salubritate S.A. Focșani, Viorel Profiroiu: 

„Bună seara! Sunt compuse autospecialele, care transportă deșeurile către rampa 

finală... Sunt compuse din mașină și remorcă. Lungimea variază cumva, în funcție de 

lungimea remorcii, dar undeva la 14 m este sigur un asemenea transport. Tonajul este 

undeva aproape de 40 de tone. Mașină plus remorcă, plus cele 2 containere, pe care le 

transportă. Fiecare mașină, care transportă gunoiul către rampa de gunoi, cu siguranță 

are cel puțin 15 tone. Cele care se duc către stația de colectare, stația de sortare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Vă mulțumesc! Și pot spune că, 

executând acest drum și această cale de acces către stația de sortare am... menajăm o 

mare parte din oraș pentru că nu mai sunt forțate toate autocamioanele, care colectează 
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zilnic gunoiul menajer să traverseze orașul, în speță bulevardul București și ar putea să 

meargă pe strada Anghel Saligny, pe strada Fundătura Vâlcele și să ajungă direct la 

stația de sortare. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Vă mulțumesc, domnule 

Primar! Vă rog, domnule consilier Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci eu am citit acest proiect și am înțeles 

că, cei de la Golești vor să introducă, să renoveze, să reabiliteze acel drum începând cu 

1 iulie. Datorită faptului că, nu este un proiect de actualitate, pentru că până la urmă, 

domnul Nițu dacă tot ați vorbit dumneavoastră aici, acum câtva timp spuneați că trebuie 

să încurajăm crescătorii de animale, după tot felul de interese. Deci acolo este un câmp, 

dumneavoastră vreți să faceți un drum în câmp. Haideți să-l judecăm mai bine, să nu ne 

grăbim. În momentul de față nu este de interes acest proiect. Deci discutăm la anul. Mai 

ales că intrăm în sezonul rece. Se apucă cineva să construiască drum acum în sezonul 

rece?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Haideți să fim serioși Din martie, aprilie 

încolo putem să discutăm, nu? Asta-i problema noastră acum? Ca să facem, o luăm pe 

câmp? Deci sunt de acord. Putem să o mai disctăm, s-o mai cântărim, să mai cântărim 

acest proiect, dar nu-i de actualitate acest proiect. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog, domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar încă o dată îmi dau seama că nu 

cunoașteți administrație, domnul consilier. Pentru a demara un plan investițional, de a 

reabilita un drum chiar fie el numai balastare, profilare și compactare. Este necesară o 

întreagă procedură. Dacă noi începem în această iarnă această procedură, în primăvară, 

când vor demara lucrările la Golești, vom avea și posibilitatea să demarăm lucrările pe 

acest drum, să nu existe sincope. Vă aduc la cunoștință așa cum am spus-o și aseară, la 

modul foarte sincer și o spun în fața tuturor cetățenilor. În situația în care se blochează 

acel drum și nu avem pe unde să ducem gunoiul, vă garantez dragi focșăneni, că vi-l 

vărs în fața sediului PNL.”Mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar! Eu vreau să vă întreb. 

Drumul de la Golești este cumva? Numai un pic. E cumva vreun drum pe unde trece 

armata sau ce? E un drum public pe care poate să treacă oricine. Nici măcar nu are 

dreptul Primarul de la Golești să blocheze acel drum. Haideți să vorbim pe bune și pe 

reale.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule când se lucrează pe drumul 

ăla, un ansamblu de autovehicule, cu camion și remorcă....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră ce interes aveți acolo? 

Aveți vreun interes acolo? Ca să faceți drum pe câmpul ăla?  

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți totdeauna... V-am spus și 

aseară. Sunteți bolnav de suspiciune! Da. Vă mulțumesc! 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „E un drum public. Oricine poate să treacă 

pe acolo.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu există așa ceva!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Când se lucrează pe drumul 

respectiv, dacă se sapă până la fundația drumului, cum va trece camionul cu remorcă în 

curbele alea strânse? Știți ce lățime are drumul ăla?” 
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 Domnul consilier Neculai Tănase: „Da. Și lucrează pe-o bandă și pe-o bandă. 

Domnul Primar, se lucrează când pe-bandă, când pe-o bandă.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Director de la ARR care 

știți...” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră faceți acuma gravă situația, 

ca și cum vezi Doamne drumul ăla a rămas singurul. Dacă toate orașele din România ar 

bloca sau toate satele ar bloca un drum public, unde am ajunge? Păi nici măcar nu este 

legal ce spuneți dumneavoastră. Domnul Zara nu este corect față de partid. Adică nu 

puteți să ajungeți la o înțelegere cu dânsul?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar de ce să terorizăm oamenii ăia în 

perioada când se lucrează și să n-avem o altă variantă? Mai mult decât atât. Repet.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Ați auzit vreo teroare, pe acolo pe la 

Golești?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem posibilitatea...” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Exagerați. Credeți-mă.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem posibilitatea să menajăm zona 

Sud, începând de la intersecție.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu zic s-o lăsăm să mai discutăm, mai 

vedem săptămâna viitoare, peste două luni. Nu-i de actualitate.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Normal. Trebuie să amânăm până 

când vin alegerile, să spuneți că eu nu fac nimic.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „ Domn Primar! Nu-i de actualitate. Credeți-

mă.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Exact. Nu-i de actualitate.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, nu-i o problemă.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci, jur!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Primar, haideți…” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cu toate riscurile...” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Domn Primar! Nu mai jurați fără icoană.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cu toate riscurile, toate 

autobasculantele și toate autocamioanele de colectare a gunoiului, domnul director 

Profiroiu...” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Domn Primar, fără icoană nu mai jurați!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Toate camioanele, în momentul în 

care n-au unde să ajungă se vor descărca la sediul PNL. Mulțumesc! Cu toate riscurile! 

Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Haideți!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu contează. Mai multe decât sunt 

acum. Asta e.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Deci, domnul consilier! 

Gata! Ne-am…” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem interese... da.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier, gata! 

Haideți să vă spun și eu un lucru acum.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Spuneți ceva serios!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Eu vă spun ceva serios. 

Să știți că plimbarea mașinilor de gunoi așa pe tot bulevardul, nu cred că face bine 
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sănătății nimănui. Și dacă vreau. Și v-aș ruga să vă gândiți că sunt… Vă rog frumos să 

nu mă întrerupeți. Vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Da? Domnul! Alo! Vă rog să nu 

mă întrerupeți! V-aș ruga să-nțelegeți ce vreau să spun. Vă rog chiar omenește să mă 

înțelegeți! Deci pe acolo circulă mașinile de gunoi, da? Tot felul de germeni sunt 

împrăștiați în aer, sunt mămici, domnule, este o variantă. Vă rog să tăceți din gură o 

dată! Să nu mă mai întrerupeți! Măcar aveți puțin bun simț, dacă nu înțelegeți ce vreau 

să spun. Deci domnișoară, taci tu din gură!” 

 Domnișoara consilier Ana -  Maria Dimitriu: „Suntem la școală…” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Sunt… nici n-ați fost la 

școală. Sunteți. Deci puteți să vă gândiți că sunt o grămadă de persoane, care merg pe 

jos, da? Care au cărucioare cu copii, care se plimbă și care trebuie să inhaleze 

mireasmele, miasmele alea de acolo și…” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Miresme.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Și germenii care sunt în 

aer… da. Lăsați! Stați liniștită în banca dumneavoastră, da? V-am spus eu ceva când ați 

greșit? Nu. Da…” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mă scuzați!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă puteți gândi și la treaba 

asta? Că luând-o pe cealaltă parte, nu mai beneficiem de atâtea mirosuri. De atâtea 

miresme, de atâtea…” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Mai bine vorbeați cu domnul președinte de 

la Consiliul Județean, să facă groapa aia de gunoi…” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă gândiți la ce am… Vă 

puteți gândi la ce vă spun eu acum dumneavoastră? Bine. Supunem la vot proiectul.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi domnilor. Am rămas... Domnul 

Președinte! Dați-mi voie, că mi-a ridicat mingea la fileu.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci la Haret s-a făcut, s-a terminat acolo. 

E începută de 15 ani.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-mi voie! Din cauza colegilor 

dumneavoastră, care în momentul de față vă critică pentru activitatea pe care o aveți în 

Consiliul Local, și-l dau exemplu pe domnul Primar Braicău de la Ciorăști și-i 

mulțumesc pe această cale. Domnul președinte, dați-mi voie să vorbesc!” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Deci, domnule Primar!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog să tăceți din gură, 

da?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu am timp limitat. Nu.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnișoară, stați liniștită 

acolo în banca dumneavoastră! Hai, nu ne mai trezim vorbind! Să nu ne mai trezim 

vorbind!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Din cauza colegilor dumneavoastră 

din partid.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Mămica dumneavoastră, nu 

v-a învățat să nu vorbiți peste altcineva? Educați-vă o dată pentru Dumnezeu!  Educați-

vă o dată, domnișoară! Pentru asta vă atrag atenția. Vă dau un avertisment, pentru că 

vorbiți peste.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Și mă dați și afară, nu-i așa?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „La sfârșit.” 



 36 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Aștept!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „La sfârșit.” 

 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „ Abia aștept!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Aveți un avertisment! Vă rog 

frumos să noteze!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Președinte! Dați-mi voie, că 

trebuie să-mi duc ideea până la capăt! Mulțumesc domnului Primar Braicău pentru 

aprecierea făcută, pentru activitatea desfășurată de colegii dumnealui de partid din 

Consiliul Local al Municipiului Focșani, pentru că și-au dat seama cât de distructivă e.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Sunteți cumva membru PNL, 

domnule Primar și nu știm noi?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu mă interesează.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Proasta creștere își arată într-

adevăr…” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „ Deci, cu o doamnă trebuie vorbit civilizat!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar trebuie să reamintim faptul că, 

proiectul dumneavoastră, proiectul Consiliului Județean Vrancea Curată nu a putut fi 

adus la îndeplinire în termenele legale datorită opoziției distructive a liberalilor. Vreți să 

vă reamintesc că s-au opus?” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Pentru asta a ajuns ultima țară, din cauza 

liberalilor?” 

  Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Normal, pentru că aveți câteva 

puncte în care s-au opus la ducerea la îndeplinire a obiectivelor acestui proiect. Domnul 

Director de la Vrancea Curată vă poate spune mai multe detalii despre ceea ce se 

întâmplă. Domnul Director Gongu, dacă nu știați este Director la Asociația Vrancea 

Curată. Poftiți? Da. Domnul Braicău s-a opus. Da. Dar chiar îi mulțumesc că și-a dat 

seama în al 12 - lea ceas, că n-au ce căuta în partidul dumneavoastră. Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Vă rog să… Am o 

rugăminte la dumneavoastră. Pentru cunoscători, vorbesc acum. Pentru că încă, zic eu, 

că știu să vorbesc. Ca să nu ne mai contrazicem miasmă, domnișoara Dimitriu, puneți 

mâna pe carte, înseamnă emanație rău mirositoare provenită din descompunerea 

corpurilor organice, putoare, duhoare. Ați înțeles, domnișoară? Se emană și de aici niște 

miasme. Bun. Ca să învățați și dumneavoastră măcar atâta lucru, când sunteți în 

Consiliu. Măcar să învățați cuvinte noi. Da. Vă învăț cuvinte noi. Domnul consilier 

Radu Nițu, vă rog!  Vă învăț cuvinte noi.” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul consilier Tănase! Stați un pic să vorbim. 

Ne-am…” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci domnul Gongu este în Consiliul de 

Administrație la spital. Cum arată spitalul?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Arată perfect!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule, haideți să lăsăm…” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Habar n-aveți dumneavoastră 

nimic depre spital. Vă rog!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul! Domnul! Ce vreți să faceți, domnule? 

Tăceți din gură!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Nițu vorbiți sau nu 

vorbiți? Domnul Nițu, nu-i mai băgați în seamă. Spuneți ce aveți de spus.” 
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 Domnul consilier Radu Nițu: „Deci domnul Președinte vreau să spun că acest 

proiect, așa cum a spus domnul Primar și chiar domnul Director…” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul, vă rog! Domnul 

Tănase o să aveți și dumneavoastră un avertisment! Domnul Tănase, aveți avertisment. 

Următoarea intervenție, vă chem la ordin.” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule, chiar a dat dracu-n voi? Ce dracu 

aveți?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Asta-i viața!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule Președinte, vreau să vă spun că acel 

teren și acel drum nu au mare importanță economică pentru pășunat, cum spune 

domnul, că n-are... că nu mai e nici un animal, problema este… Domnilor, mă lași să 

vorbesc?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă dau avertisment. Deci 

aveți, domnul Tănase, vă chem la ordin. Domnul Tănase, vă chem la ordin!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Președinte. S-a explicat clar.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Nu vă permit să vorbiți! Vă 

rog să vă revizuiți atitudinea!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „V-aduc la cunoștință tuturor și celor din sală, c-a 

fost, c-a mai fost pus pe ordinea de zi, am avut și semnale. Domnii consilieri de la PNL 

nu vin la teren, nu vin deloc, aproape deloc. Venea doamna Ciocoeaș și dânsa și-a 

întrerupt activitatea.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul consilier, nu mai 

mințiți! Deci vă rugăm să nu mai mințiți!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Și vreau să vă spun că, dânșii nici nu cunosc 

unde-i acest drum.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dumneavoastră nu veneați la 

ședințele de Comisii din unitățile școlare de învățământ.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnișoara Dimitriu, nu v-

am permis! Vă chem și pe dumneavoastră la ordin. Vă chem să vă reveniți. Deci vă 

chem să vă reveniți, da? Vă chem la ordin!” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Asta e. Chemați-mă!” 

  Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Asta înseamnă că trebuie să 

vă reveniți. Vă rog, domnul consilier, terminați-vă…” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Reveniți-vă dumneavoastră!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Deci dânșii nu cunosc unde-i acest drum. Face 

acest drum, face economie, cum s-a spus aici, face și economie de combustibil pentru 

Cup Salubritate. Și vreau să… Domnule ai înnebunit!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Tănase, vă mai dau 

un avertisment, după aia vă ridic cuvântul de a vorbi. Vă las să nu mai vorbiți.” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Am avut informații și dânșii știu personal, am 

vorbit aseară cu domnul Tănase. Ar să nesocotească acest proiect. Și vreau să spun că… 

Domnul, eu sunt mai vechi în Consiliul Local. Așa tâmpeală în Consiliul Local, n-a 

existat de când e clădirea asta aici. Și sunt oameni aici care au 20-30 de ani. Domnule 

nu reprezentați pe nimeni și habar n-aveți, domnule. Nici nu citiți proiectele, domnule.”  

 Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnule consilier! 

Gata!” 
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Se supune la vot proiectul 22 și cu 11 voturi pentru și 8 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț proiectul nu a fost aprobat. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Da domnule, sunteți fericiți? 

Bravo dumneavoastră! Atâta timp cât dumneavoastră nu treceți pe acolo și domnișoara 

care care trece pe acolo nu știe ce …” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte, reveniți-vă.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog frumos nu v-am 

permis să vorbiți.” 

Se prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, 

în domeniul privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul 23 și cu 11 voturi pentru și 8 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț proiectul nu a fost aprobat. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Felicitări! Nici acest proiect 

nu a fost aprobat și oricum țin să anunț că s-ar putea să nu treacă niciun proiect cu 2/3 

pentru că așa au primit dânșii dispoziție.” 

Se prezintă punctul 24 de pe ordinea 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; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 11 voturi pentru și 8 abțineri din partea 

domnilor consilieri Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț proiectul nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 25 de pe ordinea 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; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Dacă nu sunt discuții, 

supunem la vot proiectul. 

Cine este pentru? 

Împotrivă?...” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Am stat cu mâna sus.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu v-am văzut. Îmi cer 

scuze.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vreți să discutați? S-a votat 

domnule viceprimar.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Eu decid dacă s-a votat sau 

nu. Ați ridicat pentru?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Am oprit votul la „cine este 

împotrivă” Am stat cu mâna ridicată ca să vorbesc.” 
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Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Deci nu am văzut. Vă rog.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnule președinte primul proiect a fost 

votat de domnul Iorga...” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier vă rog 

frumos...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Dumneavoastră ce vreți să faceți acum, să 

vă bateți joc de consiliul ăsta local?” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: Vă rog să taceți din gură. 

Liniște.” 

 Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Domnule președinte vroiam să le 

spun colegilor înainte de vot, asta vroiam să fac. Nici nu îmi trebuie cronometru. 

Proiectul 25 are legătură cu proiectul celălalt, cu G2. Încă o dovadă că nu citiți și habar 

nu aveți. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, am dreptate doamna Amăriuței? Da. 

Mulțumesc! Vă fac un bine ca să nu vă huiduiască lumea, să vă fie rușine să mai ieșiți 

din casă.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mai mult decât sunteți 

dumneavoastră?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Măi oameni buni, v-am spus că știu 

că nu citiți niciun proiect și vă uitați doar pe indicațiile care vi le dă șeful? Că acest 

proiect este același cu celălalt.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Doamna Amăriuței vă rog 

frumos să ne spuneți dacă într-adevăr are legătură cu proiectul cu G2. Nu s-a votat 

nimic. Eu decid dacă s-a votat sau nu. S-a oprit votul. Nu s-a încheiat votul. Uite așa 

simplu. Vă rog.”  

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul Administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Blocul G2 pentru care ați aprobat procedura de demolare, există 

două proprietăți particulare a două persoane, dintre care o proprietară, care are toate 

datele de identificare în raportul anexă acestui proiect, a acceptat un schimb cu 

Municipalitatea, astfel încât procedura de demolare efectivă a acestui bloc să poată fi 

realizată. În condițiile în care doamna proprietară a fost de accord cu acest schimb, 

avem nevoie de o inventariere a garsonierei cu aceeași valoare cu proprietatea deținută 

în blocul G2. În condițiile în care nu se votează inventarierea acestei garsoniere, nu se 

poate face schimbul efectiv, pe care acum două ședințe l-ați votat. Ați aprobat schimbul, 

însă nu se poate iniția schimbul efectiv în condițiile în care nu se aprobă acest proiect de 

hotărâre. ” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Să înțeleg că trebuie să se 

aprobe acest proiect pentru că altfel nu se poate demola?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu mai mințiți. Dumneavoastră 

despre ce vorbiți?” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „V-a fost explicat proiectul 

domnișoară.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Vă mulțumesc domnule președinte. 

Doamna Oana Amăriuței, șefa patrimoniului, v-a explicat foarte clar...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu. Ar trebui domnule 

președinte...” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog să aveți răbdare.” 
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Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Nu v-am întrerupt niciodată, 

domnișoară...” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu pot să nu vă întrerup...” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnișoară să încetați 

cu discuțiile astea.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Degeaba ați dat un semn de 

bunăvoință în fața reprezentantului comunității.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnilor, încetați odată cu 

discuțiile astea. Vă ridic cuvântul. Dumneavoastră v-am ridicat cuvântul. V-am retras 

cuvântul dumneavoastră. Domnișoara Dimitriu nu mai aveți dreptul să vorbiți. Îmi pare 

rău de dumneavoastră. La revedere. Pa. Vă rog domnule consilier. 

Domnule viceprimar Iorga, vă rog frumos să vă păstrați și dumneavoastră 

limbajul. ” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Degeaba ați votat proiectul trecut...” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Doamna Dimitriu, să știți că 

nu mai aveți dreptul la cuvânt.”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Am demonstrat...” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: ”Nu mai aveți dreptul să 

vorbiți. Domnul Vasilache o să mai rămâneți cu băieții veseli acolo până când... v-a 

explicat că are legătură doamna Amăriuței. V-a explicat sau nu? Nu mai ridicați mâna 

că nu vă mai dau cuvântul. Puteți să stați cu ea până vă cade. V-am ridicat dreptul de a 

vorbi. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Spune-i altcuiva. V-am ridicat dreptul de a 

vorbi acum.  

Dacă dumneavoastră doriți să vă mai explice, încă odată doamna Amăriuței, 

ascultați puțin, până nu avem ordine în sala asta, nu facem treabă. 

Doamna Amăriuței mai explicați-le încă odată despre ce este vorba.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Mulțumesc domnule președinte. 

Suntem la proiectul 25. Bun. Doamna Amăriuței, vă ascultăm, mai explicați-ne odată 

doamnă, proiectul 25, cu modificarea 384. ” 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Spuneți-mi ce n-ați înțeles.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Gata. Lăsați că asta este o 

treabă serioasă. Vă rog, încă odată, să explicați. 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate :„Proprietara unui imobil a fost de acord cu...  

Iertați-mă. Suntem la proiectul 25, dacă greșesc, vă rog să îmi spuneți. Vrem să 

completăm domeniul privat cu o garsonieră din Constructorului.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Unde scrie Constructorului 

doamnă? Scuzați-mă. Eu nu văd în raport ci prietenii animalelor, 33 200 mp., Casa 

Elena. Ce citiți dumneavoastră?” 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate „Este o greșeală, nu aceasta conține...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Dacă este o greșeală, vă asumați 

dumneavoastră.” 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Însă raportul proiectului 25 privește tocmai ce  v-am spus anterior. 

Este posibil să fie o eroare, să fie un raport prins la alt proiect.” 
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Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Doamna Amăriuței, dacă îmi 

permiteți, ...domnul Iorga, urmărim un pic. Haideți să urmărim un pic să nu fie niciun 

fel de discuții. Completarea HCL384 privind aprobarea inventarului cu bunurile care 

alcătuiesc domeniul cu bunurile identificate în anexa nr. 1.  

Anexa nr. 1 este cu teren curți construcții, Tarla 125, Parcela 6580, Asociația 

Prietenii Animalelor. Nu știu ce spune doamna de Constructorului, garsonieră. Încerc 

să-mi dau seama din proiect, dar nu regăsesc.” 

Doamna Amăriuței Oana – Șef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate: „Îmi cer scuze. Atunci înseamnă că este o eroare. ” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Poate vă refereați la următorul 

proiect, proiectul 26, doamna Amăriuței, îmi cer scuze. Domnule Iorga se pare că 

dumneavoastră nu prea citiți proiectele, nu noi.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Eu știam cu siguranță, ieri l-am 

discutat. Așteptați două secunde.  

Doamna Amăriuței am discutat ieri despre proiectul 25 că acesta conține 

chestiunea asta? Nu știu ce s-a întâmplat astăzi. Îmi cer scuze.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Deci, ne-ați făcut în toate 

felurile, cu gunoaie, vă rog eu frumos, dacă tot suntem aici, haideți să discutăm 

civilizat.” 

Se supune la vot proiectul 25 și cu 11 voturi pentru și 8 abțineri din partea 

domnilor consilieri Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț proiectul nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate 

a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului 

funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul și cu 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 434 

Se prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea apartamentării a PT 20 situat în Cartierul Sud – Aleea 1 Iunie, 

identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp în trei 

unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca 

de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din 

municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Ca și data trecută, când ați mai venit cu 

proiectul acesta, noi am propus un amendament care spunea că dacă acest spațiu își va 

schimba destinația va trebui să treacă imediat de la Consiliul Județean la Municipal. Nu 

ați fost de acord cu acest amendament. Îl supunem la vot din nou acest amendament. La 

ultima ședință nu ați fost de acord. Poate nu ați înțeles.  

Dacă cumva se schimbă destinația a ceea ce se vrea să se facă acolo, el trebuie să 

vină de la Consiliul Județean la Consiliul Local automat.” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Tănase și se aprobă cu 19 

voturi pentru. 
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Se supune la vot proiectul 27 și cu 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 435. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Mă bucur că ați fost de acord cu proiectul 

ăsta.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu:„Când sunt lucruri bune, 

suntem de acord. Nu vă faceți griji.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Mă bucur că a avut efect speach-ul 

meu susținut astăzi în fața Ambasadorului S.U.A., Excelența Sa, care a venit și  ... Am 

făcut public, au fost vizualizări din partea grupului PNL...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Spuneți când.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Astăzi” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Astăzi? La ce oră?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu are importanță. Verificați. 

Urmăriți. Prin conturi false ne urmăriți toate postările și era o rușine pentru 

dumneavoastră să fiți, pentru a patra oara, împotriva acestui proiect, atâta timp cât 

Excelența Sa Ambasadorul a venit și ne-a oferit 200 de volume de literatură în limba 

engleză. Vă mulțumim că, în sfârșit ați conștientizat faptul că există un interes deosebit 

pentru comunitate.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Vă mulțumim că sunteți alături de noi, de 

cetățeni.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Întotdeauna a fost alături de 

cetețeni, numai că nu ați înțeles.” 

Se prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului local nr. 343/2011 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în 

„Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 28 și cu 19 voturi pentru proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 436. 

Se prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr. 186/2017 privind 

alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 

Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul nr. 29 și cu 11 voturi pentru și 8 din 

partea domnilor consilieri  Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, 

Filimon Ionuț proiectul nu a fost aprobat. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aș dori să fac câteva discuții pe 

marginea acestui proiect. Tocmai ce am primit o adresă din partea Agenției Naționale de 

Autorizare a Serviciilor în Turism prin care ne spuneau că nu mai pot acredita dacă nu 

îndeplinim această condiție, minimă necesară, de a deține un număr de locuri de 

parcare, gratuite la dispoziția Centrului de Informare Turistică a Municipiului Focșani, 

Centrului Naționat de Informare și Promovare Turistică a Municipiului Focșani. Deci, 

dumneavoastră, să înțeleg că sunteți împotriva promovării Municipiului, sunteți 

împotriva și celor care vin în Municipiu să ne viziteze. Mulți, puțini, cât sunt, dar vă 
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aduc la cunoștință că sunt. Iar faptul că dumneavoastră nu ați votat, înseamnă că nu 

sunteți de acord să aveți, nici măcar vizitatori din alte orașe.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Când mai primiți hârtiile astea, trimiteți-ne 

și nouă ca să le citim și noi. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, ați avut în mape 

cu 5 zile înainte.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Este la mapă hârtia?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Astăzi a venit hartia asta.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Și atunci noi de unde să știm? Să visăm? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați citit raportul?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Pentru data viitoare când mai băgați 

proiectul acesta, dați-ne toată documentația ca să o studiem și atunci probabil că o să 

fim de acord.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu mă bucur pentru Parking că nu a 

pierdut 27 de locuri și în continuare va putea să încaseze taxa de parcare pe locurile 

respective. Noi o să pierdem bani și vom fi obligați să rambursăm banii europeni 

utilizați pentru înființarea și pentru funcționarea acestui Centru Național de Informare și 

Promovare Turistică a Municipiului Focșani. Iar dacă se ajunge într-o situație în care 

vom restitui acești bani pentru neaducerea la îndeplinire a condițiilor impune prin 

proiect, trebuie să vă aduc la cunoștință o veste foarte tristă, ne blocăm, ne blochează 

orice alocare...”  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Cine este vinovat?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dumneavoastră că nu citiți.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnule, ai spus că nu ne-ai dat hârtia...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Hartia a ajuns astăzi, dar nu are 

legătură.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Păi dacă a ajuns astăzi, trebuia să îl 

retrageți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este același lucru cu ce s-a scris în 

raportul de specialitate.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Suntem oameni serioși. Atâta timp cât nu 

îmi dai o documentație, ca să o citesc, cum poți să ai pretenția ca să-ți votez? E o chestie 

normală.  

Pentru data viitoare veniți cu toată documentația și discutăm.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: Am înțeles. O să o lăsăm 

pentru data viitoare.” 

Se prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

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

Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 3, înscrisă în CF 54684-C1-U9 UAT Focșani 

către doamna Miron Lucica Viorica; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 19 voturi proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 437. 

Se prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

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

Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 17, înscrisă în CF 54684-C1-U3 UAT Focșani 

către domnii Bîlcan Ioan și Bîlcan Dumitra; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 
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Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Îmi cer scuze, încă o dată, dar a fost 

pur și simplu o eroare de numerotare. În loc de 25, îl știam sigur și sincer cu 25 și a fost 

21, completarea HCL cu bunul imobil garsonieră, identificată la nr. 55, situată în blocul 

I11 din strada Constructorului. Ăsta era proiectul 25. S-a încurcat pur și simplu. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Domnule ce legătură are cu 

proiectul?” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Nu are. Așa cum vorbiți și voi pe 

lângă roată mi-am permis și eu o dată și mi-am cerut încă odată scuze. Nu a fost 

intenționat A fost o eroare de numerotare.” 

Nu sunt alte discuții. 

Se supune la vot proiectul 31 și cu 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 438. 

Se prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 13,00 mp. 

situat în Focșani, str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. % 10470 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Miron Verginica; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul 32 și cu 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 439. 

Se prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 7,20 mp. situat 

în Focșani, str. Cartier CFR nr. 10, bl. N3, sc. 4, județul Vrancea, T. 30, P. %1900 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Vișan 

Tudora; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul numărul 33 și cu 19 voturi pentru proiectul a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 440 

Se prezintă punctul 34 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 10,00 mp. 

situat în Focșani, Aleea Echității nr. 3, județul Vrancea, T. 203, P. %11088 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Alexe Aurel; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 34 și cu 19 voturi pentru proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 441 

Se prezintă punctul 35 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre pentru 

modificarea alin. 1 al art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 139/2018 privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 

5,00 mp. situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, sc. 6, adiacent ap. 102, T 188, P 

10178% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea 

domnilor Dima Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 35 și cu 19 voturi pentru proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 442. 

Se prezintă punctul 36 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui 
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teren pe o lungime de 34,00 m către ENGIE România SA – Distrigaz Sud Rețele 

SRL; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 36 și cu 19 voturi pentru proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 443. 

Se prezintă punctul 37 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie 

din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, 

Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Vreau să îndreptăm o mică eroare și 

aș dori să fac un amendament. S-a greșit numărul apartamentului și anume la acest 

proiect de hotărâre s-a trecut, în mod eronat, adresa Cpt. Crețu Florin 20, bl. 20, ap. 11, 

adresa corecta este Cpt. Crețu Florin nr. 20, bl. 20, ap. 10.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule 

consilier.” 

Se supune la vot amendamentul și cu 19 voturi pentru amendamentul a fost 

aprobat. 

Se supune la vot proiectul 37 în integralitatea sa și cu 19 voturi pentru proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 444. 

Se prezintă punctul 38 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

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

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

152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul 38 și cu 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 445. 

Se prezintă punctul 39 de pe ordnea 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. 201/2018 privind aprobarea listei de 

priorități; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței 

Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan 

Doamna consilier Bojoaică Valerica: „Vreau să anunț că nu particip la vot.” 

Nu sunt discuții. 

Se supune la vot proiectul 39 și cu 18 voturi pentru și o neparticipare din partea 

doamnei consilier Bojoaică Valerica, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 

446.  

Se prezintă punctul 40 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

adoptarea unor măsuri în vederea reluării procedurii de selecție pentru un 

membru în consiliul de administrație la Societatea ENET S.A. Focșani; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. 
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Se supune la vot proiectul și cu 11 voturi pentru și 8 abțineri din partea domnilor 

consilieri Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 447. 

Se prezintă punctul 41 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului 

de organizare și funcționare a acesteia;  Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru „Mulțumesc domnule președinte. 

Dacă tot suntem la acest proiect privind modificarea, înlocuirea, eliminarea, propun un 

amendament - înlocuirea domnului consilier Dobre Alin cu doamna Ciocoeaș Laura 

Mihaela. Supleantul Ana-Maria Dimitriu rămâne pe poziție. Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Se va trece pe buletin și 

votăm și acest amendament. Mulțumesc.” 

Nu sunt alte discuții. 

Se prezintă punctul 42 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind avizarea 

funcționării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al 

municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Am văzut aici vis-a-vis de acest proiect 

pentru mai-iunie, spune avizarea teraselor pentru mai-iunie. Nu că aș avea vreo 

problemă vis-a-vis de acest proiect, dar nu știu, mi se pare că noi votăm acum terase 

pentru mai-iunie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mai-septembrie, domnule consilier.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Adică trebuie modificat dacă a fost o 

eroare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este mai-septembrie, domnule.” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Și ce ați dori 

dumneavoastră să se întâmple? Scrie septembrie. Votăm ca să nu mai votăm data 

viitoare, ca să nu ne încărcăm cu alte proiecte de genul acesta.” 

Se supune la vot și cu 19 voturi pentru proiectul a  fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 448. 

Se prezintă punctul 43 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrația 

Piețelor Focșani S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Am văzut că Administrația Piețelor nu are 

profit. Eu nu prea pot să înțeleg cum poate să fie fără profit. Vă întreb, domnule Primar, 

poate aveți o explicație.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să răspundă cei de la Administrația 

Piețelor. Este domnul Director Economic de la Administrația Piețelor.” 

Domnul Băițelu Liviu – director economic la SC Administrația Piețelor 

Focșani SA: „În condițiile analizării situației la 30.09 și estimării veniturilor și a 

cheltuielilor realizate în trimestrul IV 2017 am considerat să facem o rectificare și să 

avem un buget echilibrat, ca venituri și cheltuieli.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: Mai aveți altceva ce adăugat? 

Ce însemnă echilibrat? 
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Domnul Băițelu Liviu – director economic la SC Administrația Piețelor 

Focșani SA: „Venituri și cheltuieli, propuneri la fel.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles. Mulțumesc.” 

Se supune la vot proiectul și cu 11 voturi pentru și 8 abțineri din partea domnilor 

consilieri Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr.449. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „S-a echilibrat.” 

  

Se prezintă punctul 44 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI 

S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt dicuții… da, vă rog, domnule consilier Filiom.” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule 

Primar, domnule director de la Parking S.A.... vreau să vă întreb, așa de curiozitate, în 

luna ianuarie ați achiziționat un autovehicol, de fapt o autoutilitară, scuzați-mă, cu care 

să ridicați tot ce înseamnă mașini parcate neregulamentar și așa mai departe... Voiam să 

vă întreb, aveați la momentul în care dumneavoastră ridicați mașini, aveați licență 

comunitară de transport? Fiindcă trebuie să îndepliniți niște condiții ca dumneavoastră 

să circulați cu acel vehicol pe străzile Municipiului Focșani... două secunde, stați 2 

secunde, numai puțin, vă rog frumos...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule consilier, ne-a 

ascultat domnul Primar cum spune domnișoara Dimitriu... ce legătură are cu proiectul?” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule are o legătură, fiindcă...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Are legătură.. da, vă rog să 

concluzionați...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Are legătură, fiindcă în luna ianuarie când a 

fost achiziționat acel vehicol și până la începutul lunii octombrie s-au ridicat mașini 

ilegal. Din ce cauză? Fiindcă S.C. Parking S.A. nu deținea licență comunitară de 

transport și copie conformă pentru acel vehicol. Domnule director, puteți să ne 

menționați dumneavoastră? Chiar vă întreb, fiindcă suntem curioși dacă într-adevăr erați 

în ilegalitate sau nu...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Da, vă rog...” 

Director al Parking Focșani S.A., domnul Statache Nicușor: ”Domnule 

consilier, ridicarea vehiculeleor de către Parking Focșani S.A. este o activitate 

complementară sau, mai bine spus, o măsură complementară a unui act administrativ. 

Act administrativ dispus de către un agent constatator. În speță Poliția Rutieră sau 

Serviciul Rutier al Poliției Locale. Parking Focșani S.A. nu ridică autovehiculele de pe 

aria administrativă a Municipiului Focșani de la sine putere. Faptul pe care 

dumneavoastră l-ați menționat mai devreme despre respectarea Ordinului Ministrului 

Transportului în ceea ce privește reglementarea autovehiculeleor de transport marfă și 

transport public pe drumurile publice europene, pentru că este un ordin care se aliniază 

legislației europene, această procedură de intrare în legalitate a fost demarată de 

subsemnatul la începerea mandatului. În momentul de față, Parking Focșani S.A. 

respectă legislația în vigoare, avem licență de transport, avem copie conformă, avem 

manager care să conducă activitatea rutieră.” 
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Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Vă mulțumesc, domnule 

consilier... domnule director, dacă mai dorește altcineva, v-a expirat timpul... 

altcineva...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule, vă rog frumos, lăsați-mă să 

continui, chiar am rugămintea la dumneavoastră, fiindcă nici nu am intervenit... chiar vă 

rog frumos... domnul director, știu ce menționează dânsul, deși se află în eroare. 

Domnule director, ați funcționat ilegal din ianuarie...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Vă mulțumesc. Este altceva, 

este alt proiect. Vă rog, domnule Gheoca.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Mulțumesc. Domnule 

director...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule, dați-vă demisia! Este cel mai 

corect așa fiindcă dumneavoastră trebuia să fiți primul legal.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule consilier, vă rog 

frumos, iar ați început? Domnule consilier Gheoca, vă ascultăm...” 

Director al Parking Focșani S.A., domnul Statache Nicușor: ”Nu noi am 

dispus ridicarea mașinilor, ci organul constatator...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Domnule director, nu vorbiți cu 

domnul...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule director, sunteți vânător. Dacă vă 

duceți la vânătoare fără autorizație...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Ne liniștim, domnule 

consilier? Ne liniștim?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnișoară, vreți să vă spun un 

secret? Și fratelui meu, când a venit în vacanță acasă, i s-a ridicat mașina și s-a dus, a 

plătit regulamentar, așa că nu e niciun fel de problemă...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Autorizația...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Cum te las puțin așa, cum te 

repezi în microfonul ăla... da stai, măi... liniștește-te, măi prietene, liniștește-te, mă, 

vorbim de alt subiect aici, nu discutăm despre prostiile astea, da? Iar...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Domnule director, întrebarea 

colegului meu, unde sunteți că nu...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule consilier 

Gheoca...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Întrebarea colegului meu era 

dacă aveați licență...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule, cu mine vorbiți, cu 

mine vorbiți, nu cu domnul director. Dacă vreau să-i dau voie să mai vorbească.... Vă 

ascult.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Deci, întrebarea colegului meu 

dacă mașina, autoutilitara respectivă, în perioada din mai până în octombrie acum avea 

licență de transport conformă și așa mai departe... era în regulă, da sa nu? E simplu 

răspunsul. Și dacă da, să pună la dispoziție. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Da, vă mulțumesc. Când o să 

avem un proiect de genul acesta, o să vă răspundă domnul director.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 44 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 8 abțineri din partea următorilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș 
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Laura- Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Geoca 

Corneliu- Dumitru, Tănase Neculai și Filimon Ionuț, devenind hotărârea nr. 450. 

Președintele de de şedinţă domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 45 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general 

al municipiului Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... vă rog, domnule consilier Mersoiu.” 

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: ”Vă mulțumesc, domnule președinte. Am un 

amendament la acest proiect. Și anume, se suplimentează cu 17,84 mii lei bugetul 

propriu al Colegiului Economic la subcapitolul bugetar învățământ secundar superior, 

art. bugetar, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, se diminuează cu suma de 17,84 mii lei 

bugetul Primăriei la subcapitolul alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării publice, art. bugetar materiale și prestării servicii cu caracter funcțional. Se 

suplimentează bugetul Clubului Sportiv Municipal Focșani 2017 cu suma de 20,50 mii 

lei, reprezentând venituri din donații și sponsorizări, la partea de cheltuieli suma va fi 

cuprinsă la art. bugetar alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Se propune modificarea 

bugetului activităților finanțate integral din veniturile proprii pentru Școala Gimnazială 

Duiliu Zamfirescu, după cum urmează... se suplimentează cu 4,20 mii lei art. bugetar 

mașini, echipamente și mijloace de transport pentru achiziție laptop. Se diminuează cu 

2000 lei atr. bugetar furnituri de birou, cu 1000 lei art bugetar materiale de curățenie și 

cu 1,20 mii lei art reparații curente. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Vă mulțumesc, domnule 

consilier. Dacă mai sunt alte discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se spune la vot amendamentul domnului consilier Mersoiu 

și se aprobă cu 19 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul nr. 45 în integralitatea lui și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 451. 

Vă mulțumesc. 

Se prezintă punctul 46 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării anexei din HCL nr. 82/2018 privind aprobarea utilizării, în 

anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 

a anului precedent, cu modificările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții... vă rog, domnule consilier Mersoiu.” 

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: ”Am și aici un amendament. 1. Se 

suplimentează cu suma de 9,900 mii lei reprezentând credit angajament pentru 

obiectivul de investiție lucrări de recondiționare și modernizare terenuri sport ce aparțin 

Liceului Sportiv și demolare gradene. 2. Se suplimentează cu suma de 250 mii lei 

reprezentând credit angajament pentru obiectivul de investiții, documentație de avizare 

lucrări de intervenție DALI refacere infrastructură străzi, alei, parcaje și adiacente 

străzilor tudor Vladimirescu, Piața Independenței, Peleș Curcanu, Piața Moldovei și 

Fundătura Piața Moldovei, Leopoldina Bălănușă, Aurora și Dorului. 3. Se 

suplimentează cu suma de 200 mii lei reprezentând credit angajament pentru obiectivul 

de investiții documentație de avizare lucrări de intervenție DALI, reabilitare și 

modernizare Piața Moldovei, situață în str. Piața Moldovei, nr. 1. 4. Se suplimentează cu 

suma de 3000 lei reprezentând credit angajamanet pentru obiectivul de investiții 

creșterea eficienței energetice, a clădirii Primăriei Municipiului Focșani. 5. Se 

suplimentează cu suma de 150 mii lei reprezentând credit angajament pentru obiectivul 
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de investiții, documentație de avizare lucrări de intervenție DALI, refacere 

infrastructură străzi, alei și parcaje străzile Fulger, Scarlat Târnăvitu și Culturii. 6. Se 

suplimentează cu suma de 100 mii lei reprezentând credit angajament pentru obiecivul 

de investiții documentație de avizare lucrări de intervenție DALI, refacere trotuare, alei, 

parcaje și covor asfaltic strada Marea Unirii. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Mulțumesc domnule 

consilier. Dacă sunt alte discuții... 

Nu mai sunt discuții, se spune la vot amendamentul domnului consilier Mersoiu 

și se aprobă cu 11 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul nr. 46 în integralitatea lui și se aprobă cu 11 voturi 

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

Laura- Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Geoca 

Corneliu- Dumitru, Tănase Neculai și Filimon Ionuț, devenind hotărârea nr. 452. 

Președintele de de şedinţă domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 47 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al 

SC ENET SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  
Dacă sunt discuții... vă rog, domnule consilier Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci ieri la comisie am pus câteva întrebări 

pentru că suntem tot timpul acuzați că nu punem întrebări la comisie. Lipsesc câteva 

hârtii de aici și repet, informarea reprezentantului AGA, raportul de gestiune pentru anul 

2017 a Consiliului de Administrație, raportul auditorului statutar privind situația 

financiară a S.C. Enet la 31 decembrie 2017. Pe scurt, se vrea o mărire de capital social 

cu 2 milioane de lei. Enet-ul are o datorie de 25 de milioane de euro, jumătate din 

bugetul Focșaniului. Nu mai putem să mergem așa. Echipa de conducere la ora actuală, 

Consiliul de Administrație, directorul sunt oameni care nu trebuie să mai facă parte din 

conducerea acestei instituții, pentru că instituția este în faliment. Până nu-și dau demisia 

acești oameni și până nu se trece la un plan mediu, pe termen mediu sau lung, pentru că 

nu există niciun plan pe termen mediu sau lung, nu putem să votăm astfel de proiecte. 

Deci este o capcană pentru orașul, pentru Municipiul Focșani acest Enet, deci este o 

gaură neagră pe care a recunoscut-o și domnul Primar de atâtea ori.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Vă mulțumesc, domnule 

consilier. Domnul consilier Gheoca, vă rog...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Mulțumesc domnule președinte. 

O să încep cu un mic preambul, după care o să formulez întrebările. Îl rog pe domnul 

director, sau cine poate să-mi dea niște lămuriri. La sfârșitul lui 2018, societatea 

înregistra capitaluri propriu negative cu 11% mai mult decât în 2017. La 30.06.2018 o 

pierdere contabilă de 1594025, vă citez din bilanțul firmei. Am un minut, da? Mă 

încadrez. Acum... 1. Cum s-a ajuns la această sumă de 2 milioane? Din ce spunea 

domnul primar mai devreme, la începutul ședinței, să înțeleg că sunt niște facturi care 

trebuiesc achitate sau care se plătesc în avans sau a sunat ENGIE și a spus, domnule 

plătiți-ne 2 milioane că nu.... asta una, da? Cum de din 2017 societatea afirma că este pe 

profit, da? Ca să dea bine în actele contabile pentru continuarea infrastructurii sau... 

lămuriți-mă și pe mine. Dumneavoastră, domnul director, dacă e în sală aici. Nu înțeleg 

cum s-a ajuns la suma asta. Ce-i cu ea? Unde-s documentele din spatele... mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Bun. Domnule Primar, doriți 

să vorbiți? Domnule director Merchea, vă rog.” 
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Director S.C. Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”Da, merge. 

Domnule Gheoca, dacă aveați asemenea curiozități, puteați demult să vi le satisfaceți, 

pentru că rapoarte privitor la evoluția acestei societăți a comunității din Focșani v-au 

fost transmise, inclusiv, considerațiile privind necesitatea susținerii financiare pe care v-

am trimis-o astăzi în ideea de a vă lămuri. Ca să scurtez oarecum discursul, domnule 

Gheoca, vă rog... dumneavoastră m-ați pus să vorbesc. Domnule Tănase... ușurel. 

Dumneavoastră insinuați că în 2017 s-a coafat cumva contabilitatea și că s-a ajuns pe 

profit. Nu, domnule. Pentru că 2017 a fost un an normal, de aia s-a ajuns la profit. Noi 

nu avem altă activitate, decât activitatea de încălzire, de termoficare și dacă afară este 

cald, cum este acum, ceea ce e anormal, noi ar fi trebuit să funcționăm acum măcar un 

70% din capacitate, normal că nu avem de unde să luăm aceași bani. Una la mână, doi... 

în 2013, când am preluat această societate, am luat-o și, că tot vă place să discutați în lei 

vechi, am luat-o cu 1600 de miliarde datorii istoric. Din 2014 și până la ora de față, 

plățile pe care Enet-ul Focșani le-a făcut către cei mai mari creditori sunt tot în lei vechi, 

domnule Gheoca, de 2660 de miliarde de lei. Dacă este, să vedem care a fost aportul 

Consiliul Local la această sumă, o să vedeți că este vorba de 178 parcă de miliarde de 

lei vechi, din care 2 miliarde, 20 de miliarde au fost, nu au fost pentru acoperirea unor 

probleme ale Enet-ului ci prin Enet s-au plătit, s-a plătit mentenanța pe perioada în care 

centrala nu a fost dată cu contract către Enet, iar din cei, din cele două 12 milioane care 

s-au plătit, care s-au dat, majorare de capital în 2014, 11 milioane s-au primit de la 

MDRAP. Deci, gaura neagră de care vorbește domnul Tănase este doar în capul 

domnului Tănase. Domnule Tănase, Cato cel Bătrân, un senator, domnule Gheoca, 

lăsați-mă și pe mine, ați făcut divagații, lăsați-mă și pe mine. Ați vorbit de mă doare 

capul. Vă rog frumos. Cato cel Bătrân, domnule Tănase, un senator de pe vremuri, 

dinaintea erei noastre, 140 și ceva înaintea erei noastre, își începea fiecare discurs, sau 

își făcea fiecare discurs din Senat cu vorbele și totuși ”Cartagina trebuie distrusă”. 

Dumneavoastră aveți același registru de când vă știu. Totuși Enet-ul trebuie distrus. Ce 

credeți dumneavoastră că ați prins acum? Ce moment credeți că ați prins? Că dacă nu, 

după ce termin eu, vă dă... că ați prins momentul în care cei de la gaze fac presiuni 

pentru plată și năravul lor este să închidă gazele și ce ziceți... loviți o dată în Enet, nu 

este niciun secret că între noi doi...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, deci este....” 

Director S.C. Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”Domnule, mi-ați 

cerut explicații, vă dau explicații, domnule Tănase.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Vă lămurește...” 

Director S.C. Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”Vreau să vă 

lămuresc, domnule Tănase, vreau să... domnule... care comision? Dar cine sunteți 

dumneavoastră de nu am voie să vin în fața dumneavoastră, domnule Tănase? Domnule 

Tănase... sunteți... da... corect. Da, domnule... am înțeles. Domnule, unu, domnule. 

Domnul Tănase, am auzit că-i mulțumit. Nu! Vă rog frumos, vă rog frumos să mă lăsați 

să vorbesc. Sunt cetățean al acestei... poftim? Domnule, dumneavoastră ai ajuns în 

consiliul ăsta pe o listă, pentru că dacă dumneata candidai ca atare, ca persoană fizică nu 

ieșeai în vecii vecilor. N-aveai nicio treaba! Ți-ai vânturat izmenele prin 7 partide și ai 

venit țuțurug pe... da, domnule... exact... da... nu. Trei sferturi, domnule, așa.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Domnule președinte...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Îmi dați și mie răspunsul?” 
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Director S.C. Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”Nu, domnule, 

lăsați-mă să termin.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Eu am înțeles, terminați, dar îmi 

dați răspunsul?” 

Director S.C. Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”Dar eu vi l-am 

dat, dar dumneavoastră nu știu unde vă gândiți. Domnule Gheoca, eu înțeleg multe 

lucruri...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Nu are rost să avem o 

atitudine...” 

Director S.C. Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”Domnule 

Gheoca, dumneavoastră încercați câteva lucruri să faceți aici. Una, să mi-o trageți mie, 

doi să i-o trageți Primarului, să-i urcați lumea în cap că îi lasă în frig. Și mă mai gândesc 

și la alte...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule Tănase, calmați-vă, 

domnule! Dați-i un rudotel, un distonocalm.... domnule Tănase, gata liniștiți-vă, o să 

spună domnul director.” 

Director S.C. Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”Domnule 

Tănase.... vreau să închei și nu mă lași dumneata domnule.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule Tănase, liniștiți-vă! 

Aveți puțin respect, vă rog eu frumos. Dar nu-i, adevărul e că dumnealui nu este coleg 

cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți PDL-ist, de aia nu-i corect. Haideți 

să... domnule director, doriți să mai spuneți ceva?” 

Director S.C. Enet S.A. Focșani, domnul Merchea Manole: ”M-am lămurit cu 

o chestie, că așa cum în Biblie, în exodul... se pomenea de 10 orgii care să se abată 

asupra Egiptului, și asupra Focșaniului, se pare că da, și una din orgii este domnul 

Tănase. Să trăiți, domnule Tănase, că ne trebuiți.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Uite, ne spune domnul 

Tănase.... da, când trebuie să vorbească, bineînțeles...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Terminați cu circul...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Bun... doriți domnule. V-am 

spus că v-am ridicat cuvântul. Îmi pare rău. V-am ridicat cuvântul. Îmi pare rău de 

dumneavoastră. Cred că nu știți regulamentul. Eu înțeleg perfect, dar v-am ridicat 

cuvântul. Nu aveți ce să vă mai fac... n-am ce să vă fac, îmi pare rău. Domnul Primar, 

vă rog să vorbiți la celălalt microfon... ăsta l-am închis. Dumneata nu știi legislația, așa 

că nu știu pe ce funcționezi... funcționezi pe altă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Autoritățile publice locale vor cere 

demisia autorității respective.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ați fost sancționat... am interes să 

țină sistemul funcțional, să nu las oamenii în frig. 15000 de apartamente să las în frig. 

Eu ies public și întreb acum, adresez public această întrebare. Stimați cetățeni vreți 

15000 de apartamente să rămână în frig? Câți abonați aveți domnule Merchea? Poftiți? 

Ca să poluăm, să creștem poluarea. Mulțumesc, da. Câți abonați...? să băgăm firma lui 

domnul Bîrsan să bage centrale de apartament. Câți abonați...?” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule Tănase, gata, v-ați 

relaxat...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Școlile, grădinițele și... bineînțeles...” 
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Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Puteți să apăsați pe ăla cât 

vreți...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu-i nici un fel de problemă.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Deci, domnule Primar... 

gata? Liniște! Vă rog, domnule consilier, haideți să vă explic...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Bine domnule, bine domnule 

consilier... da... pentru că trebuie să încălzim cetățenii, să încălzim cetățenii, da. Vom 

lua măsuri, domnu... n-ați fost de acord cu proiectul de 16 milioane de euro, vreți să vă 

aduc aminte? De reabilitare a sistemului de termoficare... l-ați votat la a patra strigare, 

după 4 ședințe, că eram gata-gata să pierdem termenul de depunere a cererii.” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule Tănase! Vă 

liniștiți? Haideți să... uite, haideți să vă dau un exemplu apropo de... domnule Primar, vă 

rog frumos. Haideți, domnilor de la PNL, haideți să vă dau exemplu că tot vorbiserăm 

ieri despre domnul Bolojan, nu? Zic bine? De la Oradea? Domnilor consilieri, știți că nu 

există bloc care să se construiască la Oradea fără să nu fie obligatoriu racordat la Enet? 

Din acest motiv acolo nu sunt probleme, păi cum să mai ai datorii din moment ce.... din 

moment ce ei sunt racordați obligatoriu?! Păi da, domnule, normal, din moment ce la 

noi se debranșează lumea și acolo sunt obligați... ba da, sunt obligați. Nu, sunt obligați. 

Eu v-am spus așa ca idee... domnule consilier... sunt obligați. Domnule consilier, hai să 

vă explic un lucru. Atâta timp cât un investitor este obligat să racordeze la Enet, n-ai 

cum să fii în pagubă. E ca și cum eu n-aș putea, eu aș funcționa... da? Da, este! 

Domnișoară, dumneavoastră vorbiți păgubos, dumneavoastră vorbiți păgubos. Nici 

măcar n-ați înțeles ce am vrut să spun... bun... dumneavoastră ați fost, așa că taceți din 

gură...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Domnule președinte... propun să 

facem o scurtă pauză, să-și ia domnul pastilele...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule, ați votat pentru 

sau împotrivă?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule dar supuneți la vot odată... noi n-

am ridicat mână, poftim...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Ați văzut că n-ați ridicat 

mâna? Ați supus la vot... învățați să vorbiți corect și să vă adresați corect. Ați supus la 

vot, da? Vă mulțumesc. Ați cam început să faceți progrese. Deci, încă o dată...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Împotriva focșănenilor... nu vor să se 

încălzească focșănenii, să beneficieze de apă caldă...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 47 și se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 8 împotriva din partea următorilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș 

Laura- Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Geoca 

Corneliu- Dumitru, Tănase Neculai și Filimon Ionuț, devenind hotărârea nr. 453. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule consilier, dumneavoastră 

vă bateți joc de focșăneni.... aveți copil, domnule consilier? Da? Merge la școală? Nu... 

se încălzește cu ce? Încălzim la școală cu lemne, nu? Vreți dumneavoastră... da, am și 

eu copii care merg la școală și la grădiniță. Interese la Enet în capul dumneavoastră. A 

spus foarte bine domnul director, gaura neagră este în capul dumneavoastră. Da... 

mulțumesc. E colegul dumneavoastră de partid, îmi pare rău...” 

Președintele de ședință, domnul Nedelcu Mihai: ”Domnule Primar, haideți să 

terminăm următorul proiect...” 
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Se prezintă punctul 48 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea participării în cadrul proiectului ”Achiziție de mijloace de transport 

public-autobuze electrice”, aprobarea formei finale a indicatorilor tehnico-

economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a formei finale a 

acordului de parteneriat și a protoclului de asociere privind realizarea în comun a 

unei achiziții publice ocazionale.  

Dacă sunt discuții... 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 48 și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 454. 

Se prezintă punctul 49 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alocarea 

sumei de 17,84 mii lei la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru 

organizarea, în luna noiembrie 2018, a Festivalului Concurs Regional-

Interjudețean de Folclor al elevilor de liceu Vrancea, plai de dor.  

Dacă sunt discuții... înțeleg că sunt. Da?  

Doamna Lupu Cătălina anunță că nu participă la vot. 

Nu participați la vot... vă rog să consemnați, domnule secretar. Altcineva? Care 

participă, sau nu participă... bun. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 49 și se aprobă cu 18 voturi 

pentru, devenind hotărârea nr. 455. 

Vă mulțumesc. Revenim la proiectul 2, 3, nu? Și care mai sunt... și mai sunt... 

da... nu sunt gata. Pauză 5 minute.” 

Domnul președinte de ședință prezintă secțiunea a doua din ordinea de zi a 

ședinței: solicitarea domnului Țigănescu Marian înregistrată la Primăria municipiului 

Focșani sub nr. 81377/25.09.2018 privind un schimb de terenuri. 

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

proprietății domnului Țigănescu este o suprafață liberă a municipiului Focșani, care nu 

are intrare și s-a propus în schimb cu un teren pe fundătura Măgura. Nu se face proiect 

de hotărâre până când nu se  face evaluarea dacă se impune, să știm exact valoarea de 

circulație a acestor terenuri, urmând a se iniția proiect de hotărâre?” 

Domnul Consilier Tănase Neculai: “Faceți o evaluare!” 

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

atunci vom comanda un raport de expertiză pentru cele 2 terenuri, știți cum e, se 

consemnează, știm ce avem de făcut. Bine, vă mulțumesc!” 

Domnul Consilier Tănase Neculai: “Cel mai bine așa! Este o cerință a unui 

cetățean, chiar nu știu foarte bine, vedem despre ce este vorba!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Nedelcu Mihai: “Haideți să intrăm în secțiunea 

a III -a Discuții, declarații politice, domnul Radu Nițu, vă rog!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Mulțumesc domnule Președinte, stimați colegi, 

vreți să ne ascultăm, doamna Dumitriu, eu cred.., Dimitriu, eu cred că v-a umblat și în 

altă parte nu numai la dintele ăla, la măseaua aia care vă doare!” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dumneavoastră nu mai îmi 

purtați mie de grijă, haideți să trecem la subiect!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Haideți să ne ascultăm! Haideți să ne 

respectăm!” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “păi haineți, vă rog!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Nedelcu Mihai: “Aveți 1 minut!” 
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Domnul consilier Radu Nițu: „Aș vrea să spun așa: promovarea Municipiului 

trebuie făcută, domnul viceprimar și eu vreau să vă aud și pe dumneavoastră după aia, s-

a spus de niște bani, s-au făcut discuții, doamnelor ați spus….” 

  Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Îmi cer scuze, ați spus că 

cronometrul funcționează ….așa!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Am fost în ALYTUS în Lituania, vreau să vă 

spun că am cumpărat din banii noștri ca să ducem acolo câte un cadou pentru că am 

văzut la Primărie, foarte subțire, înafară de pliante nimic. Am văzut delegații din alte 

orașe și din alte țări cu foarte multe obiecte care erau destul de valoroase! Părerea mea 

personală, domnul Președinte și domnule Secretar, că dumneavoastră sunteți aicea, 

haideți să stabilim și o cantitate de materiale atât la delegațiile care vin în România cât 

și noi care ne ducem în străinătate să ducem un obiect care reprezintă Focșaniul, haideți 

că ați făcut atâta tam – tam, a fost și doamna Drumea în delegație, și ați văzut că suntem 

săraci în probleme astea, și aș vrea domnul Secretar, văd că nu este nici domnul..., 

înfrățirea cu Cernăuți și Alytus, la cererea celor de acolo noi n-am făcut nimic, inclusiv 

Ambasadorul României în Lituania care a fost prezent la aceste activități chiar ne-a 

rugat și a zis că sprijină dar a murit! Am spus, am vorbit și cu domnul Primar, am vorbit 

și cu domnul Grigoraș, s-a oprit pe undeva, nu ne mai cheamă nimeni, nu mai vine 

nimeni dacă ne vede că noi nu suntem serioși și nu facem și noi înfrățirea asta, asta e un 

aspect, al doilea aspect, mă bucur că este și domnul consilier Dobre aici, colegul meu 

din zona a 6 - a, să știți stimați colegi consilieri că a început o parte din lucrări de 

introducere a apei și canalizării pe străzile care nu au fost rezolvate în cartierul 

Mândrești. Și este un lucru pozitiv, chiar s-au bucurat cetățenii unde sunt peste 150 de 

case care nu aveau și a început de vreo săptamână și au trecut la etapa cealaltă cu 

canalizarea. Astea au fost cele 2 probleme care am vrut să le ridic și vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Nedelcu Mihai: “Vă mulțumesc domnule 

consilier, domnul Gongu!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Bună seara! Vă mulțumesc domnule 

Președinte de ședință! Încep prin a trage un semnal de alarmă, nu este primul semnal de 

alarmă care se trage referitor la acest subiect! Turnul de apă din cartierul Sud din spatele 

Vranis! Știm foarte bine ce s-a întâmplat, ce au descoperit niște persoane luna aceasta, 

aș vrea, îmi pare rău că nu este și domnul Primar aici de față, acel turn este inutil! Pe 

lângă faptul că este inutil, este un pericol! Cad bucăți, mereu, din el, din tencuială, este 

crăpat! Știu, aparține MAPN, nu este al Primăriei, noi nu avem niciun drept asupra lui 

dar aș dori ca domnul Primar să facă demersurile pentru demolarea acestui turn, acestui 

obiectiv care practic nu este nimic, este un pericol pentru societate! Chiar și ieri am fost 

acolo am văzut și ce mizerie este și sub el, sub el este o groapă unde a fost o canalizare, 

niște robineți, am înțeles de la niște țevi vechi, deci acolo se adună, nu vreți să știți ce e 

acolo, cine n-a fost, nu știe, este foarte greu! Știm asta! S-a zis că putem face un 

observator! Nu se poate face niciun observator lângă o unitate militară, să fim serioși, 

dacă se vrea a se face un observator mai sunt 2 turnuri în Focșani, deci se vor putea 

folosi acelea pe post de observator, dacă se vrea! Deci vedem cum putem să facem să-l 

prindem și pe domnul Primar, chiar este o problemă! Acum trec la următoarea 

problemă, în ședința de luna trecută s-a facut, unul din consilierii, colegii noști, a făcut o 

afirmație la care eu am răspuns, eu sunt consilier municipal al Municipiului Focșani și 

sunt și în cartierul Sud consilier zonal! Domnul consilier a făcut o afirmație cum că se 

produc foarte multe accidente rutiere sau s-au produs foarte multe accidente rutiere în 
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cartierul Sud! La care i-am replicat că din câte știu eu nu s-a produs niciun accident grav 

în ultimul timp, cel puțin. Afirmația dumnealui este parțial adevărată, doar că afirmația 

dumnealui a venit în contextul în care s-a făcut acea cerere pentru dispozițiile de 

calmare a traficului pe străzile Echității și Revoluției, dacă nu mă înșel, ei bine sunt 

foarte bune, foarte utile, chiar trebuiesc puse acele dispozitive. Ideea este următoarea, 

urmare a afirmației făcute de domnul consilier am făcut cerere către Poliția 

Municipiului Focșani, serviciul Rutier și-am primit răspunsul, răspuns semnat de, este 

un document nesecret, deci se poate spune, de domnul de Șeful Poliției Municipiului 

Focșani domnul Comisar Șef Cara Alexandru, și șeful Biroului Rutier Comisar Șef de 

Poliție Domnul Fătu Daniel. Deci mi s-a adus la cunoștință că în perioada 1 ianuarie 

2015 octombrie 2018 în cartierul Sud din Municipiul Focșani s-au produs 8 accidente 

rutiere grave rezultând vătămarea corporală a 9 persoane. Deci eu am zis parțial a avut 

dreptate domnul consilier dintre acestea 7 s-au produs pe Bd-ul București, Bd-ul 

București are acele dispozitive de calmare a traficului, un singur accident s-a produs pe 

strada Constructorului. Un singur accident! Știu despre ce este vorba acolo, deci 

domnule consilier haideți să nu mai facem afirmații fără susținere că sunt accidentați 

grav copii, ați băgat spaimă în oameni, deci uitați-l aici în original, dacă vreți, vi-l dau, 

cum ați zis și altă dată că domnule aduci numai hârtii de astea semnate de mine, nu le 

aduc semnate de mine, sunt comandanți ai Poliției, deci când facem afirmații haideți 

totuși să le facem pertinente nu de dragul de a ne vedea lumea că domnule afirmăm și să 

băgăm spaima că trebuie făcut cu orice preț! Nu au fost accidentați copii, unul singur a 

fost accidentat pe Bd-ul București, zic eu înfață la Profi! Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Nedelcu Mihai: “Mulțumesc domnule Gongu 

Emanuel, domnule Președinte vă rog frumos să încheiem capitolul cu votul.  

Domnul consilier Dan Buzoi: „PV din 31 octombrie 2018. Astăzi, data de mai 

sus, comisia de numărare a voturilor secret exprimate, a procedat la verificarea şi 

numărarea voturilor secret exprimate pentru desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului local al municipiului Focșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea 

calității la Școala Potliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani. 

Urmare verificării s-au constatat următoarele: S-au repartizat un număr de 19 

voturi. 

Rezultatul votului este:  

Doamna Balaban Elena Luminița voturi pentru 11 voturi, împotrivă 8 voturi, nule 0. 

Doamna Drumea Alina Ramona voturi pentru 8, împotrivă 11, voturi nule 0. 

 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Supunem la vot proiectul de 

hotărâre!” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 2 și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” și 7 “ abțineri” din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș 

Laura- Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Geoca 

Corneliu- Dumitru și Filimon Ionuț, devenind hotărârea nr. 456. 

 

Domnul consilier Dan Buzoi: “Următorul, trecând peste titulatură, deci voturi 

secret exprimate pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Focșani în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal Maior Gh Pastia Focșani. 

Urmare a verificărilor s-a constat următoarele: S-au repartizat un număr de 19 buletine 

de vot. 



 57 

Rezultatul votului este:  

Doamna Drumea Alina Ramona voturi pentru 8 , voturi împotrivă 11, voturi nule 0. 

Domnul Gongu Emanuel voturi pentru 11, voturi împotrivă 8, voturi nule 0. 

 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 3 și se aprobă cu 11 voturi 

„pentru” și 8 “abțineri” din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș 

Laura- Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Geoca 

Corneliu- Dumitru, Tănase Neculai și Filimon Ionuț, devenind hotărârea nr. 457. 

 

Domnul consilier Dan Buzoi: “În urma numărării voturilor secret exprimate în vederea 

desemnării unui consilier local membru, cu drept de vot în comisia tehnică de amenajare 

a teritoriului și urbanism al Municipiului Focșani în locul domnului Consilier Local 

Dobre. Urmare verificării s-au constatat următoarele: S-au repartizat un număr de 19 

buletine de vot. 

Rezultatul votului este următorul:   

Doamna Ciocoeaș Laura Mihaela voturi pentru 12 voturi împotrivă 0 voturi nule 7 

Adică au fost 2 sau 3 ștampile  

Preşedintele de şedinţă domnul Nedelcu Mihai: “Supunem la vot!” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 41 și se aprobă cu 11 voturi 

„pentru” devenind hotărârea nr. 458.  

 Preşedintele de şedinţă domnul Nedelcu Mihai: “Domnul Buzoi vă rog să 

luați cuvântul la diverse!” 

Domnul Consilier Dan Buzoi: “Cele 2 probleme pe care vroiam să le ridic, o 

dată, este vorba că un cetățean m-a rugat să ridic problema taxei pentru ridicarea cărții 

de identitate, pentru cei din Focșani sunt obligați să plătească taxa în altă parte după 

care să se ducă la Surdomuți să își rezolve cealaltă problemă, ceea ce nu se întâmplă la 

cei din județ! Adică cei din județ pot plăti acolo și își pot ridica...nu ...deci sunt 2 

oameni care m-au tras de mânecă! Au fost întrebați, oamenii mi-au spus deci am fost am 

plătit la Primărie  după care m-am dus înapoi la...sau la Trezorerie! Deci rugămintea 

mea este să vedem cum rezolvăm această problemă! 7 lei, da, și poate reușim să vedem 

cum putem rezolva această problemă că distanța este destul de mare între a plăti și a-și 

face documentul. Iar a doua problemă, o rugăminte, cum se poate rezolva ca pe B-dul 

Unirea Principatelor, pe partea dreaptă, direcția de la Big către Gară, locurile de parcare 

din fața blocurilor au între parcare și trotuar un spațiu verde care nu prea e verde dar nu 

contează asta, în momentul în care plouă oamenii n-au cum să sare după trotuar către 

mașini întrucât distanța este foarte mare și atunci trec prin noroi și alte chestii de astea, 

rugămintea este ca măcar din două în două mașini să se facă o mică alei din 3 biscuiți 

din aceea pentru a se putea merge civilizat după trotuar sau de la bloc către mașină ...da 

săritura cu prăjina, sau cu ce? Unirea Principatelor. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Nedelcu Mihai: “Mulțumesc! Doamna 

Drumea!” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: “Mulțumesc, da eu doresc o 

solicitare, solicit organigrama statului de funcții și numărului de personal al Primăriei 

Focșani pe anul 2015 deoarece pe site-ul Primăriei nu este actualizat, nu apare, da și 

vreau să vă mai întreb în legătură cu grădinița nr. 23, dumnealor au depus un proiect 

pentru extinderea grădiniței și nu au primit niciun răspuns, am înțeles că este înregistrat 

aici,  și m-a rugat doamna să solicit un răspuns. Mulțumesc frumos!” 
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Preşedintele de şedinţă domnul Nedelcu Mihai: “Mulțumesc! Ați consemnat 

domnul Secretar? Bun! Domnul Tănase!” 

Domnul Consilier Tănase Neculai: “Da, mulțumesc eu vroiam să mă refer la 

…s-a ridicat problema cu turnurile! Eu zic că e o problemă bine ridicată și nu mă refer 

la un anumit turn, eu mă refer la turnurile din Focșani! Vreau să vă spun…ce s-a 

întâmplat? Vreau să vă spun că la Brăila, de exemplu, în parcul central, este un 

restaurant rotativ care l-au făcut, mă rog, e făcut dintr-un turn de apă! Domnule 

președinte, haideți, sunteți puțin atent? Și domnul Secretar! Deci eu zic că se merită să 

fie gândite, unul din aceste turnuri, poate să fie și ăla din Obor! Deci la Brăila, repet, s-a 

făcut dintr-un turn de apă, s-a făcut în parcul orașului, și vechi, un turn rotativ, care este 

foarte frumos și ar fi o idee să se facă o gândire și pentru Focșani, vis- a – vis de aceste 

turnuri! Da, uite că Dani e din Brăila originar! Bun, atât vroiam să spun despre turnuri, 

vis- a- vis de sud, eu n-am făcut nicio afirmație vreodată că e o nenorocire în sud, că 

mor oamenii pe capete, că sunt accidente și așa mai departe, eu am spus că s-au 

întâmplat accidente, și eu nu spun de la mine, n-am spus-o de la mine, eu n-am fost de 

față când s-a întâmplat accidentul, deci eu am fost acolo și am vorbit cu oameni și am 

semnături de la oameni, deci am fost împreună și cu colegi, au agățat niște copii, eu nu 

zic acuma că l-au omorât pe copil, doamne ferește, nu vreau să spun asta, dar l-au agățat 

și oamenii n-au spus că e de vină cineva, au spus domnule, omul trece cu mașina, copii 

sunt imprevizibili, e bine de pus niște limitatoare de alea de viteză ca să mai oprească 

din viteză, nu? Nu era nimeni vinovat, doar atât au spus, că e vreo nenorocire sau s-a 

întâmplat vreo nenorocire! Asta eu am discutat strict de Aleea Echității, nu de altceva, 

bun, trecând mai departe, vroiam să vă spun, să vă întreb de fapt..” 

D-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani: “Vroiam să 

vă întreb de fapt, eu sunt de acord, puneți dispozitive de calmare câte doriți 

dumneavoastră în oraș, dacă vă gândiți că un autobuz care pleacă de la Carrefor și care 

face în jur de 16 curse adică 32 de semicurse să treci pe toate hopurile ăstea, eu vreau să 

vă spun că este o nebunie, oriunde le puneți, noi suntem primii care ...pentru că noi 

trecem mereu, e o nebunie cu.., eu am mai fost și în alte orașe, nu am văzut în niciun 

oraș câte avem noi, deci e o nebunie, nu știu dacă vor rezolva ceva ....în momentul când 

trece cu viteză cu siguranță nu o să mai poți frâna..”     

Domnul Consilier Tănase Neculai: “Dacă îmi dați voie, domnule Director 

….dacă îmi dați voie, sunt de acord cu ce a spus domnul Director dar la noi s-au pus 

foarte multe pe străzile principale dar pe străzile secundare zic, dacă vă duceți în 

București nu găsiți limitatoare de viteză pe străzile principale, vă dau un exemplu, dar 

pe străzile secundare unde nu trece nici autobuzul nici ….” 

Domnul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani: “Da și pe 

acolo trece, și în sud intră, știți câte au?” 

 Domnul Consilier Tănase Neculai: “Domnule nu trece pe toate străzile … eu 

vă dau dreptate și dumneavoastră, asta vreau să spun, vă cred că …..Vroiam să vă întreb 

care este situația cu acele containere de haine? Cine poate să dea un răspuns? Domnule 

viceprimar puteți da un răspuns cu containerele astea de haine? Care-i situația lor? 

Vroiam să vă întreb așa, sunt funcționale? sunt bune? S-au dovedit a fi eficiente?”   

Domnul consilier Marius Iorga: “Sunt foarte bune, ideea a fost foarte bună, 

sincer, mulți copii s-au bucurat de hăinuțele astea sau familii foarte sărace din Focșani, 

au venit solicitări de la anumite ONG-uri din afara orașului. În parteneriat cu noi a fost, 

la început Direcția de Dezvoltare și CUP SALUBRITATE care le gestionează.” 
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Domnul Consilier Tănase:  “Eu am întrebat dacă sunt pentru că am întâlnit, în 

diverse zone din oraș, cetățeni care cer astfel de containere, mai sunt containere?”         

Domnul consilier Marius Iorga: “Putem face! Trebuie să vă mărturisesc și 

faptul că, dar e posibil să știți și dumneavoastră că au fost foarte multe vandalizate, 

sparte de către concetățenii noștri de etnie.”    

  Domnișoara consilier Dimitriu Ana Maria: “Domule președinte eram înscrisă 

la cuvânt!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Numai 

puțin, dacă vă referiți la turnul din Sud, la ăsta vă referiți domnule consilier nu?”  

Domnul Consilier Nicu Tănase: “Nu! Eu am zis în general la turnurile care sunt 

în Focșani!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Eu stau 

și mă întreb dacă noi nu putem dispune pentru bunurile noastre, pentru bunurile altora 

credeți că putem dispune mai ușor? Turnul din Sud este al MAN-ului – nu probabil, 

sigur nu se poate dispune, al MAN-ului - Ministerul apărării naționale – dumneavoastră 

ați spus că se merită să facem ceva la ăla din Sud și atunci ….” 

Domnul Consilier Tănase:  “Discuția era despre turnuri cum e și ăla din Obor!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Bine! 

Am înțeles!”  

Domnul Consilier Nicu Tănase: “Eu am spus în general, domnul Gongu a zis în 

particular de ăla de lângă Unitatea Militară!” 

  Domnișoara consilier Dimitriu Ana Maria: “Mulțumesc, vroiam și eu să ridic 

câteva probleme și anume, cetățenii din ANL Democrației, cei care locuiesc acolo, sunt 

disperați că subsolurile blocurilor sunt inundate de apă, și-au creat singuri niște praguri 

între trecerea către alte boxe, sunt persoane care nu au așa ceva și nu pot ajunge din 

cauza faptului că nu-și pot depozita fiind mucegai și efectiv apa are 10 – 15 cm. Pun în 

vedere faptul aceasta pentru că administratorul blocurilor acestea este chiar Primăria 

Focșani și aș vrea ca acolo să se ia măsurile care se impun! O altă problem, locatarii de 

la blocul Unirii nr. 37 solicită faptul că dumnealor au depus documentația pentru 

anveloparea blocurilor în acel…dacă știți foarte bine este vorba de cele 10 blocuri care 

trebuie să intre în reabilitare cu anvelopare, nu au primit nici până la momentul 

respectiv un răspuns din partea Primăriei și vor să știe care este stadiul acestui lucru, se 

mai întâmplă anu ăsta, peste 5 ani, ca să știe și dumnealor! Astăzi am primit o adresă cu 

3 răspunsuri comasate, adresa nr 93464 cu data de astăzi de altfel, prin care mi se 

răspunde la ce am cerut în ședințele anterioare, printre care este vorba despre contractul 

de întocmire cărți funciare immobile blocuri ANL construcții și terenuri aferente, foi de 

avere, cărți funciare, în care durata de îndeplinire este de 9 luni de la data semnării de 

către ambele părți a contractului, nu spune care este data de semnare a acestui contract, 

o să am rugămintea să îmi furnizați această dată și o copie de pe contract pentru a ști și 

ce stipulează acesta, cu obligații, drepturi, mă rog, clauzele contractuale. La punctul 2 

am cerut, știm foarte bine că teii și nucii au un regim special, nu pot fi tăiați așa, la voia 

întâmplării și am înțeles că Direcția de Dezvoltare are aviz primit pentru…, în urma 

petițiilor cetățenilor și verificării în teren, o să am nevoie să mi se pună și mie la 

dispoziție aceste avize, să vedem că într-adevăr suntem în regulă, și putem să mergem la 

cetățeni să le spunem că într-adevăr în urma avizului de la Agenția de Mediu, aceste 

lucruri s-au întâmplat legal. Al treilea punct am cerut, dacă vă aduceți bine aminte, 

despre demiterea directorului de la Căminul de bătrâni până la finalizarea investigațiilor 
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organelor, suspendarea, pardon, îmi cer scuze, suspendarea directorului din funcție până 

la terminarea anchetelor de organele abilitate și, dacă vă aduceți la fel de bine aminte, 

Dl Primar a spus că există un raport, i-am cerut raportul Corpului de Control care urma 

să-l facă acestui domn Director, raport care a spus că nu este gata și nu este finalizat! 

Aici la fel, transmite că doar propune niște măsuri corective și preventive, dar nu e 

raportul, deci o să am rugămintea, raportul când e gata, eu îl aștept, am toată răbdarea 

din lume! Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: Vă mulțumesc! Declar ședința 

închisă!  
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