ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
MINUTĂ ÎNCHEIATĂ CU OCAZIA ȘEDINȚEI
EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCȘANI din data de 16.10.2019
Astăzi, data de mai sus, la la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe
Pastia” Focșani, din Piața Unirii nr. 3 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului
Local al Municipiului Focşani.
La şedinţă participă:
- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;
- d-nul Dan Grigoraș – Direcția Relații interne și internaționale;
- d-na Cristina Dăscălescu –Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
- d-ra Andreea Radu – arhivar serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică;
- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte;
- d-nul Vulpoiu Adrian – Director CUP Salubritate;
- d-na Constantinescu Rodica – inspector, Serviciul Administrație Publică
Locală;
- d-nul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef;
- d-na Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate;
- d-na Baciu Micșunica – șef Serviciu Resurse umane, managementul
calității;
- d-na Pascaru Carmen – consilier juridic, Aparatul permanent de lucru al
Consiliului Local;
- d-nul Bratu Bogdan – consilier, Direcția managementul investițiilor și
proiectelor;
- d-na Șerbănuț Marilena - Director Ateneul Popular Maior Gh. Pastia;
- d-nul Ciuboratu Viorel – CSM Focșani 2007;
- d-na Mihalcia Cristina – Serviciul juridic contencios;
- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
- d-nul Merchea Manole – Director al SC ENET SA
- d-nul Măgdalin Adrian – șef Serviciu Investiții
- d-nul Dochiou Costel – Direcția de Dezvoltare Servicii Publice
- d-nul Nicu Mazere – reprezentant al Clubului Pensionarilor
La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, reprezentanţi
ai mass-media locale precum și membrii Clubului Pensionarilor din
Municipiul Focșani.
Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană,
deschide şedinţa extraordinară din data de 16.10.2019, şedinţă convocată prin
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dispoziţia nr. 794/11.10.2019 emisă de către Primarului Municipiului Focșani
domnul Cristi Valentin Misăilă constatând că în sală sunt prezenţi un număr de
11 consilieri locali din cei 21 de consilieri locali fiind îndeplinită condiția art.
137 din Codul Administrativ, OUG 57/2019, absentând următorii consilieri
locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre
Claudiu Alin, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Drumea Alina Ramona,
Filimon Ionuț, Gongu Emanuel și Bîrsan Costel. Art. 138, alin. 15 ne obligă
ca la începutul fiecărei ședințe să aprobăm procesul verbal al ședinței
anterioare. În acest sens vă rog să vă pronunțați cu privire la cele consemnate
în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.10.2019 dacă sunt
completări sau propuneri pentru completarea acestui proces verbal. Nu sunt
completări, propuneri și se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 11
voturi pentru. Fiind parcursă procedura de deschidere a acestei ședințe, dă
cuvântul domnului președinte de ședință domnul consilier Nedelcu Mihai,
pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței extraordinare.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Bună ziua stimați
consilieri locali, bună ziua domnul Primar, stimați invitați prezentăm ordinea
de zi a ședinței extraordinare.
1.
proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal ”Construire birouri și locuințe colective D+P+5E”
– ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Lupeni nr. 9, nr. cad. 56004,
pe terenul în suprafață de 1131,0 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2.
proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 67909 din 15.07.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „elaborare PUZ pentru construire Palat Justiție” – ce
se va realiza în județul Vrancea, Focșani, strada Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680,
63681, pe terenul în suprafață de 11338,0 mp, pe lângă aceste terenuri au mai
fost luate în studiu parcelele 9106, în suprafață de 1090,0 și 9166 în suprafață
de 563,0 mp, identificate cu C.F. 56004 și C.F. 57211, pentru care există
propunere de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3.
proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 245/2019 privind aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și
extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4.
proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiect pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea
infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit nr. 16”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5.
proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate
de proiect pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea spațiilor urbane în
zona Bahne” din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
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6.
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiție: Extindere rețea de distribuție gaze naturale în
cartierul Mândrești, municipiul Focșani, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7.
proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii
contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție
a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru alimentare cu
gaze naturale a locului d consum din str. Aleea Căminului nr. 0;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8.
proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 463/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza Proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de
investiții „Reparație corp clădirii situată în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă
nr. 56”, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
9.
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiție: Rețea calculatoare și telefonie pentru corp
clădire servicii situat în municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion
Basgan” din municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și
completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Ansamblului Folcloric
„Țara Vrancei” la Cernăuți -Republica Ucraina, în perioada 16 -17 noiembrie
2019 și la Chișinău - Republica Moldova, în perioada 27-28 noiembrie 2019,
pentru a participa la a VI-a ediție a Proiectului Transfrontalier Iași - Cernăuți Chișinău ;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri ce aparțin
domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului
Focșani ;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. 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
14. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 183/2019 privind aprobarea încredințării în folosință
gratuită pentru o perioadă de 4 ani, către Asociația „Clubul Pensionarilor din
municipiului Focșani” a spațiului în suprafață utilă de 97,60 mp, din incinta
Punctului Termic nr. 55 (56 bis) din str. Greva de la Grivița, ce aparține
domeniului public al municipiului Focșani, în vederea desfășurării activităților
specifice
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special
reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea
Generală a Acționarilor la ENET S.A. Focșani, în vederea desemnării în
Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorului special al Societății
ENET S.A. Focșani, în cadrul procedurii de insolvență;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Dacă sunt completări
cu privire la ordinea de zi. Vă rog domnule Primar.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Bună ziua stimați consilieri,
stimați invitați dragi colegi, reprezentanți ai mass media, pentru ședința de
astăzi este un proiect în completarea ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul
2019.
Confom prevederilor H.G.R. nr. 732/11.10.2019 privind alocarea
unei sume din Fondul de Rezervă bugetară, la dispoziția Guvernului
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativteritoariale în vederea asigurării continuității serviciului public de
alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : Mulțumesc domnule
Primar, vă rog domnule consilier Iorga.
Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Mulțumesc domnule
președinte, sunt de acord cu ordinea de zi, dar aș vrea să spun cetățenilor
prezenți la această ședință de Consiliu Local… să nu înțeleagă greșit cineva,
cei de la PNL nu sunt astăzi prezenți în sală, vedeți cu ce indolență și nepăsare
tratează ședințele de Consiliu Local al Municipiului Focșani și sincer o lipsă de
respect pentru cei care le-au dat votul și i-au mandatat să-i reprezinte în
Consiliul Local, în rest sunt de acord cu ordinea de zi, vă mulțumesc.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Supun la vot ordinea
de zi a ședinței extraordinare de astăzi și se aprobă de către consilierii locali
prezenți în unanimitate de voturi.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Președintele de
ședintă, prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 2817 din
11.01.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic
Zonal ”Construire birouri și locuințe colective D+P+5E” – ce se va realiza în
județul Vrancea, Focșani, str. Lupeni nr. 9, nr. cad. 56004, pe terenul în
suprafață de 1131,0 mp.
Dacă sunt discuții? Vă rog domnule consilier Iorga Marius Eusebiu.
Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: Mulțumesc domnule
președinte, văd că în sală este prezent și domnul Păltinuș, vă salut. Domnul
Păltinuș ne cunoaștem de foarte mult timp și vă asigur de întreg respectul pe
care vi-l port în urma prieteniei noastre, în schimb eu personal sunt pus în fața
aprobării și votării a două proiecte importante pentru municipiul nostru în
primul rând și anume: blocul pe care vreți să-l ridicați dumneavoastră în zona
Lupeni și Palatul de Justiție. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit de către
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dumneavoastră. Vă respect și ca om și ca investitor și nu am ce să vă reproșez
dar, în cazul de față sunt nevoit moral să votez cu DA pentru Palatul de Justiție,
din păcate astăzi nu o să votez acest proiect. Vă mulțumesc.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : Mulțumesc, dacă mai
sunt și alte discuții.
Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 1 și nu se aprobă cu
11 abțineri din partea consilierilor locali prezenți.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : Am întrebat și astăzi
dacă au mai intervenit modificări de la discuția anterioară, dar din păcate nu
s-a mai întâmplat nimic. Vă mulțunesc.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Președintele de
ședintă, prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 67909 din
15.07.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„elaborare PUZ pentru construire Palat Justiție” – ce se va realiza în județul
Vrancea, Focșani, strada Lupeni nr. 7, nr. cad. 63680, 63681, pe terenul în
suprafață de 11338,0 mp, pe lângă aceste terenuri au mai fost luate în studiu
parcelele 9106, în suprafață de 1090,0 și 9166 în suprafață de 563,0 mp,
identificate cu C.F. 56004 și C.F. 57211, pentru care există propunere de
expropriere pentru cauză de utilitate publică;
Dacă sunt discuții? Vă rog domnul Primar Cristi Valentin Misăilă.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:Mulțumesc domnule
președinte, astăzi am primit o adresă pe care aș vrea să o aduc la cunoștința atât
consilierilor locali, cât și celor interesați, am primit de la Tribunalul Vrancea o
adresă nr. 4791/1A/16.10.2019 înregistrată la Primăria Focșani sub nr.
100506/16.10.2019 prin care ne comunică următoarele: Având în vedere adresa
nr. 3/27465/16.09.2019 a Ministerului Justiției pe care o înaintăm alăturat vă
rugăm să procedați la amânarea discutării în Consiliul Local a proiectului de
elaborare PUZ Palat de Justiție la o dată ulterioară. Semnează doamna
președinte a Tribunalului Vrancea, judecător Daniela Matache. Adresa care a
fost anexată la adresa precedentă a Ministerului Justiției, vă dau citire și la
aceasta. Este adresată doamnei președinte a Tribunalului Vrancea. Adresa
nr.4633/10/04.10.2019 privind la variantele de PUZ cu expropiere, respectiv
elaborate pentru obiectivul de investiții- Palatul de Justiție Vrancea: vă aducem
la cunoștință că în urma analizei care a avut loc la nivelul Direcției de Investiții
și la discuțiile cu Ministerul considerăm că este oportună varianta de PUZ fără
expropiere. In același timp considerăm că varianta PUZ fără expropiere este
mai benefică deoarece va conduce atât la clarificarea imediată a situației creată
în cadrul ședinței de avizare în Consiliul Local Focșani din data de 26.09.2019
cât și ulterior la începerea într-un termen foarte scurt la implementarea
obiectivului de investiții Palatul de Justiție Vrancea. Ne referim la o economie
de timp pe care o estimăm de a fi de ordinul anilor. Semnează Constantin
Rădulescu, Director de investitii din cadrul Ministerului de Justiție. Practic și
acest proiect se dorește încă o dată a fi retras sau amânat, eu nu pot să fac altceva
decât în calitate de inițiator să retrag acest proiect, aceasta este procedura. Îl voi
retrage și nu va fi supus votului Consiliului Local.
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Mulțumim domnule
Primar.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ... domnul, vă rog, da.
Domnul Păltinuș Florin: Mă scuzați bună ziua ... cred că era normal să
discutăm această adresă înainte de a supune la vot proiectul nostru pentru că în
condițiile de față dacă Palatul de Justiție își retrage PUZ-ul cred că consilierii
locali ar fi văzut într-un alt fel situația creată. Mai mult probabil mâine o să
cerem să construim un P+4, deci este la fel, nu schimbă mare lucru. Dacă
Ministerul Justiției retrage PUZ-ul și nu mai dorește expropierea având în
vedere că avem toate avizele de la toate autoritățile emitente inclusiv acele
faimoase avize MAI, SRI și MAPN. Cred că, consilierii ar fi avut altă poziție,
nu credeți? Greșesc?
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Aceasta a fost ordinea
dezbaterii și adresa, v-am spus, a venit acum când am intrat în ședință, domnul
secretar mi-a prezentat-o, eu nu am avut cunoștință. Adresa este venită, se poate
verifica și în registratura electronică când a intrat.
Domnul Păltinuș Florin: În acest caz va fi o amânare sau o repunere a
proiectului pe ordinea de zi, dacă nu se mai construiește Palatul de Justiție nu
văd de ce să nu constuim și altceva acolo ...
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Vă rog să rețineți că aici s-a
spus că se solicită nu renunțarea la construirea ...Palatului de Justiție spune că
ar fi de acord cu varianta fără expropiere care a fost inițial discutată, de aceea
va trebui să o analizăm încă o dată să vedem care este opinia arhitectului care
a venit cu acest proiect a Planului Urbanistic Zonal de amenajare, construire a
Palatului de Justiție și după ce vom avea concluzia Comisiei Tehnice de
Urbanism și Amenajare a Teritoriului în momentul respectiv vom reintra cu
acest proiect în dezbatere.
Domnul Păltinuș Florin: Dacă îmi permiteți sunt 2 proiecte total
diferite, nu trebuiesc luate la pachet... nu putem noi ...
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Tocami de aceea le-am tratat
în mod diferit punctul 1 – proiectul dumneavoastră. Punctul 2 – Palatul de
Justiție.
Domnul Păltinuș Florin: Tocmai de aceea consilierii locali au primit
această adresă și nu știau că nu se mai expropiază, cu alte cuvinte este dreptul
nostru de propietate să construim.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Tocmai de aceea dumnealor
au cerut această amânare pentru a o analiza.
Domnul Păltinuș Florin: Nu... nu spun că nu vă mai interesează
expropierea, spun nu expropiere. Spune destul de clar.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Spun că varianta fără
expropiere este mai benefică ... dar nu că ... trebuie să fie analizată. Mai mult
decât atât dați-mi voie să vă spun ceva: Adresa de la Ministerul de Justiție nu
este semnată de către Mistrul de Justiție, este semnată de un director din cadrul
Direcției de Investiții din cadrul Ministerului.
Domnul Păltinuș Florin: Nu putea să fie semnată de un ...
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: În acest moment Ministerul
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de Justiție funcționează, chiar dacă este condus de un ministru interimar.
Domnul Păltinuș Florin: Da, mulțumesc.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Mulțumesc și eu.
Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Domnule director, nu
este nici o problemă, dacă vor renunța, vă aprobăm proiectul dvs., nici un fel
de discuție … ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ … se va relua … ”.
Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ … nu are nici o
importanță, putem pune pe ordinea de zi din nou … ba da …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ … nu se mai poate”.
Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vorba domnului
Primar, deocamdată este o semnătură a unui director care poate fi autentică, nu
poate fi …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ … nu vorbim de autenticitate.
Vorbim de o asumare a unei răspunderi, a unei investitor, care investitorul …”.
Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ … un director care
poate mâine poate fi dat afară …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ … nu vorbim …”.
Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ … nu știu, atât timp
cât nu este ministru”.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Mersoiu

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Necoară Irina
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