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                 R O M A N I A                                                                               

         JUDETUL VRANCEA                                                                          

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

   

 

MINUTĂ ÎNCHEIATĂ ÎN CADRUL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI 

LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI 

din 28 noiembrie 2019 

 

  Astăzi, data de mai sus, la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, 

din Piața Unirii nr. 3, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani. 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

agricultură; 

 d-na Panțușu Andreea – Inspector Serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-na Carmen Grosu – Director executiv Direcția Economică; 

 d-na Simona Poiana – Șef Serviciu buget contabilitate; 

 d-nul Adrian CosminMăgdălin – Şef Serviciul investiţii; 

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

investițiilor; 

 d-na Ionica Mandea - Inspector Serviciul Corp de Control al Primarului; 

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

publicitate; 

 d-nul Ioan Mihai Ciobotaru - Director Direcția de Asistență Socială Focşani; 

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

 d-na Diana Cotea - șef Birou Agricultură; 

 d-na Matei Nicoleta - Serviciul Public Creşe Focşani; 

 d-nul Nicușor Statache – Director PARKING FOCȘANI S.A.; 

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

 d-nul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef; 

 d-na Carmen Ghiuță - șef Serviciul Juridic contencios;  

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

internaționale; 

 D-nul Costel Dochioiu – Director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani; 

 D-nul. Iulian Alexandru - Șef Serviciu Impozite și taxe locale; 

 D-na. Marilena Șerbănuț – Director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia Focșani; 

 D-nul. Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte: 

 D-nul. Dan Brașov – Inspector la Serviciul Proiecte; 

 D-nul. Nelu Ioniță – Poliția Locală Focșani; 

 D-na. Cristina Costin – Administrator special SC ENET SA Focșani. 

  

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, reprezentanţi ai mass-media 

localeprecum şi revoluționari focșăneni. 
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1. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali – membri în comisia de 

jurizare a concursului public pentru pavoazarea cu ornamente luminoase adecvate a vitrinelor și a 

spațiilor din incintă de către operatorii economici din  municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și 

creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului 

de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul 

conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în 

scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a III-a” a 

terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției prin parteneriat pentru 

obiectivul de investiție: „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul Mândrești, 

municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - 

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Parcări adiacente str. 

Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente” din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI - 

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură 

străzi, sistematizare verticală, parcări, spații verzi și accese pentru str. Nicolae Iorga, str. Oituz 

(tronson cuprins între str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. 

Eroilor, str. Vămii” din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru 

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

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

Focșani pe anul 2019, a sumei de 139,30 mii lei pentru premierea sportivilor și antrenorilor care 

au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,60 mii lei din bugetul local 

al municipiului Focșani pe anul 2019, pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de 

karate SKDUN – Cupa Satori 2019, ce va avea loc în perioada 29-30 noiembrie 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pentru anul 2020; 
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață totală de 16,20 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 16, bl. 16, județul Vrancea, T. 150, 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Trandafir Costică; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 2 (doi) 

titulari de contracte pentru locuințele ANL, 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;  

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai Petruț 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în Focșani, 

Cartierul Brăilei, respectiv Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere 

în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, 

Mihai Petruț 

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

pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017 privind 

stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare 

dosarului de locuință socială; 

Inițiatori, consilieri locali  Lupu Cătălina, Radu Nițu 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie 

doamnei Zorilă Mariana, în  prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali  Lupu Cătălina, Radu Nițu 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat 

în Focșani, str. Ulmului nr. 3, bloc 3, ap. 9 înscrisă în CF 51887-C1-U43 UAT Focșani și a boxei 

înscrisă în CF 51887-C1-U18 UAT Focșani către doamna Mălinoiu Daniela; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 

68111/15.07.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ 

atragere în intravilan a terenului în suprafață de 10534,0 mp pentru construire locuințe individuale” 

– (suprafața propusă a fi atrasă în intravilan este de 10638,0 mp rezultată în urma actualizării 

cărților funciare și a studiului topograf), ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, 

T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34 nr. cad. 63228, 63251, 60433, 61245, 59384, 59365, 62958, 59382, 

59360, 62959, 59381, 59385, 63252, 59889, 61246, 63227, 59383, 59375; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 467/2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea generală a Acționarilor la ENET SA Focșani, în vederea 

desemnării în Adunarea Generală a Acționarilor, a administratorului special al Societății ENET 

SA Focșani, în cadrul procedurii de insolvență; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor profecionale 

individuale realizate de doamna Pascaru Carmen în perioada 01 ianuarie  - 10 noiembrie 2019, cât 

a fost angajată în funcția de consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al 

Consiliului local al municipiului Focșani; 

Inițiator, consilier local Radu Nițu 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii unor bunuri în domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al Municipiului Focşani:  „Buna 

seara!Bine ați venit la ședința ordinară din 28  noiembrie 2019, ședință ordinară ce a fost convocată 

prin Dispoziția nr. 929 emisă în 22 noiembrie anul curent de către Primarul Municipiului Focșani, 

domnul Cristi Valentin Misăilă. 

Vă aduc la cunoștință că m-au sunat: domnul consilier Buzoi Dan și domnul consilier Bîrsan 

Costel care mi-au spus că nu pot participa la această ședință. 

În sală sunt prezenți 19 consilieri, diferenta până la 21, în aceste condiții, apreciez că, condiția 

prevăzută de art. 137 alin 1 din Codul Administrativ OUG 157 este îndeplinită și o să vă rog să vă 

pronunțați cu privire la procesul verbal întocmit în urma ședinței din 19 noiembrie, ședință ce a avut 

loc la sala mare de ședințe a Consiliului Județean. 

Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate în acest proces verbal? Înțeleg că nu sunt, 

supun la vot acest proces verbal! 

Se supune la vot procesul verbal din 19 noiembrie 2019 și cu 12 voturi pentru din partea 

domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,Iorga Marius Eusebiu, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel,și 7abțineri din partea domnilor consilieri: Tănase Neculai, 

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

Drumea Alina Ramona și Filimon Ionuț,procesul verbal a fost aprobat. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al Municipiului Focşani:  „Vreau să 

fac o mențiune, în cadrul ședinței din 19 noiembrie s-a discutat un proiect de hotărâre care avea ca 

obiect stabilirea condițiilor de înscriere a celor care doreau să ocupe postul de Director la Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice. 

În cadrul aceluiași proiect s-a pus problema funcționării aparatului de specialitate al 

Primarului și de acolo s-a născut o interpelare pe care doamna consilier Dimitriu Ana Maria a 

formulat-o, conform hotărârii Consiliului Local care reglementează .....Consiliului Local, am 

formulat răspuns la ceea ce s-a consemnat, am încercat înainte de ședință să remit materialul doamnei 

consilier Dimitriu, a refuzat pentru că ar fi dorit să citească și în funcție de conținut să accepte sau nu 

primirea, m-am opus și am spus că menirea este să înaintăm interpelarea înainte de începerea ședinței 

și nu după studierea conținutului.  

Am convenit ca, în aceste condiții, să-i trimit prin corespondență, sau doamna a solicitat prin 

corespondență să-i fie înaintată această interpelare, lucru care se va întâmpla în seara asta pe email și 

probabil mâine prin corespondență prin  Poșta Română!  

Vă mulțumesc, atât am avut de spus în ceea ce privește partea introductivă a ședinței noastre 

de consiliu.  

Vă rog domnule Președinte de ședință să intrați în ordinea de zi!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule Secretar! Bună 

seara! Bună seara, domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați ai mass-mediei, 

stimați invitați. 

Începem cu ordinea de zi, dacă sunt discuții pe marginea acesteia? Vă rog domnule consilier!” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Mulțumesc domnule Președinte, Bună seara 

tuturor, aș dori să supuneți la vot și introducerea capitolului diverse și declarații politice! Mulțumesc!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule consilier, dacă mai 

sunt alte discuții? Domnule Primar, vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mulțumesc domnule Președinte de ședință, bună 

seara doamnelor și domnilor consilieri, bună seara reprezentanților mass media, stimați colegi, stimați 

invitați, referitor la ordinea de zi a ședinței de astăzi propun completarea acesteia cu următoarele 

proiecte de hotărâre: 

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 
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”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 privind aprobarea alocării sumei de 12,00 mii lei din bugetul local 

al municipiului Focșani pe anul 2019 Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 pentru 

desfășurarea Turneului de fotbal pentru copii din cadrul programului „Sportul pentru toți”, în 

perioada 14-15 decembrie 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție Branșament alimentare cu gaze corp clădire servicii publice situat în 

municipiul Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare în 

municipiul Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 341/2010 privind realizarea pe termen mediu a unei politici 

tarifare referitoare la prețul de referință al energiei termice pentru populație necesară implementării 

proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru 

perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice” 

finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, 

Axa Prioritară 3, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. ENET S.A. 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. Adresa înregistrată la Primăria Focșani sub nr. 104130/2019 formulată de domnul 

Costeniuc Georgel; 

9. Plângerea prealabilă formulată de Asociația Națională a Caselor de Cultură ale 

Sindicatelor înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 109856/2019 împotriva HCL nr. 

168/2012 și nr. 22/2013;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Acestea sunt proiectele în completare, supuse aprobării dumneavoatră, Vă mulțumesc! ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule Primar, dacă mai 

sunt alte proiecte? Vă rog, doamna consilier Dimitriu!” 

Doamna consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc domnule Președinte, facem mențiunea 

că grupul Partidului Național Liberal nu va participa la votul proiectelor ce au intrat în suplimentarea 

ordinii de zi ținând cont de faptul că au intrat astăzi la ora 12 pe e-mail, 12.15 min chiar și nu fac 

obiectul unei ședințe ordinare. Mulțumesc frumos! Nefiind transmise în termen! ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc, dau cuvântul pentru alte 

discuții, altă dată despre așa ceva, HCL nr. 55/2009, art 49, vă rog, dacă puteți să vă și luați notițe, - 

suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate 
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până la ședința următoare și se aprobă cu votul majorității simple a consilierilor locali prezenți - 

deci, dat fiind faptul că așa este, vom supune la vot, prima dată, introducerea pe ordinea de zi a 

proiectelor domnului Primar!” 

Se supune la vot completarea ordinei de zi și se aprobă cu 12 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,Iorga Marius Eusebiu, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel,și 7 abțineri din partea domnilor consilieri:  Tănase Neculai, 

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

Drumea Alina Ramona și Filimon Ionuț procesul verbal a fost aprobat. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Deci vă puteți abține fără nici un fel de 

problemă, fără să mai luați cuvântul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu participăm la vot pentru că nu am avut timp să ne 

informăm!Atunci când votăm, trebuie să votăm în cunoștință de cauză!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Da, am înțeles! Sunt și urgențe, așa că 

vom trece peste!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Luna asta am avut 2 ședințe, nu? Îmi pare rău!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule Primar, dacă mai doriți să mai 

completați ceva? Dacă nu, să supun spre aprobare și....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vroiam să fac o completare la…” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “În primul și în primul rând dați-mi voie să vă 

spun că multe din aceste proiecte au fost propuse pe suplimentarea ordinei de zi tocmai având în 

vedere caracterul urgent al unora dintre ele și a faptului că multe din documente ne-au parvenit după 

data convocării ședinței, în speță data de 22 noiembrie 2019.  

Așa că am toate motivele, am toate prerogativele legale, să propun suplimentarea ordinii de 

zi, atâta timp cât eu am făcut convocarea acestei ședințe și cred că este firesc și normal să vă faceți 

timp să le citiți pentru că le-ați primit pe email, dar probabil nu ați avut timp să le analizați cu domnul 

ministru și din cauza asta nu aveți cum să vă dați notițele scrise, să le primiți de la dumnealui, drept 

pentru care vreau totuși să-i transmit un mesaj de mulțumire pentru faptul că a respectat legea și un 

contract încheiat între Primăria Municipiului Focșani și Ministerul Dezvoltarii la vremea respectivă. 

Nu este niciun efort suplimentar depus de dumnealui faptul că se laudă că ne-a alocat 500 mii 

lei pentru finalizarea sau continuarea lucrărilor de reabilitare a blocului din str. Măgura nr. 123.  

Este doar, repet, o obligație legală, iar dacă dumnealui nu înțelege ce înseamnă obligație legală 

cred că dumneavoastră ar trebui să-i transmiteți acest lucru.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule primar o să-i transmitem…” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier vă rog frumos, doar 

dacă aprob eu să intrați în discuție cu domnul Primar, veți intra în discuție. Vă mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu vroiam doar atât să-i transmiteți mulțumirile 

mele că nu am mai consumat hârtie să-i fac o sesizare penală. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu are niciun rost. Bun. Vă rog domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mulțumesc. Domnul Primar, referitor la 

proiectele care au fost introduse pe ordinea de zi. Cred că v-am demonstrat în ăștia 3 ani de zile că 

noi chiar citim proiectele, dar o asemenea maculatură de la ora 12 până la ora 16 când încep comisiile, 

nu cred că poate fi aprofundată, consider. Este jumătate de top de hârtie aici. Noi trebuie să ne uităm 

pe proiecte, să venim aici să votăm în cunoștință de cauză, de asta noi nu o să participăm la vot. 

Mulțumesc. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc. Supunem la vot și propunerea 

domnului consilier Gheoca pentru a introduce capitolul Diverse.” 
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Se supune la vot și cu 11 abțineri din partea domnilor consilieri:Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru,Iorga Marius Eusebiu, Ungureanu Daniel, și 8 voturi pentru din partea 

domnilor consilieri: Gongu Emanuel, Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Dobre Claudiu-Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț propunerea 

nu se aprobă. 

Domnul consilier Neculai Tănase:„Vreau să vă întreb pe dumneavoastră majoritate de 

astăzi, de ce nu vă place democrația? Pentru că mai aveți 6 luni. Nu? Bine. Am înțeles. ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vreți să vă spun sincer?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „De ce nu vă place democrația?” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Asculați-mă puțin. Dacă dumneavoastră 

ați fi discutat mereu pe fiecare propiect, la proiect, nu ar fi niciun fel de problemă.Dar dumneavoastră 

faceți diverse din orice și atunci este suficient. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, nu vă place democrația. Ați 

demonstrat-o.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier, este suficient!” 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei și cu 12 voturi pentru din partea domnilor 

consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu 

Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru,Iorga Marius Eusebiu, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuelși cu 7 abțineri din partea domnilor consilieri: Tănase Neculai, 

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

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, ordinea de zi a fost aprobată. 

 

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 

informării și consultării publicului nr. 68111/15.07.2019 privind documentația P.U.Z., și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ atragere în intravilan a terenului în suprafață de 

10534,0 mp pentru construire locuințe individuale” – (suprafața propusă a fi atrasă în 

intravilan este de 10638,0 mp rezultată în urma actualizării cărților funciare și a studiului 

topograf), ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 92, P. 484/2, 484/1, 484/34 

nr. cad. 63228, 63251, 60433, 61245, 59384, 59365, 62958, 59382, 59360, 62959, 59381, 59385, 

63252, 59889, 61246, 63227, 59383, 59375 - Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule 

consilier Gheoca!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Mulțumesc, domnule președinte! O să am o 

observație de făcut la acest proiect. Vă rog să îndreptați sau să remediați. Este o eroare materială la 

anexa numărul 1, pe pagina 2, rândul 2 scrie că la avizier și pe website, că durează în perioada 

22.11.2019 - 21.12.2018. Bănuiesc că este 22.11.2018, da? Deci să corecteze 22.11.2018, da? Bine, 

domnul. Mulțumesc!” 

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

Domnule Secretar, vă rog să îndreptați eroarea.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19 și se aprobă în unanimitate de voturi, 

devenind hotărârea nr. 554. 

 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 23 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, inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă.  
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Dacă sunt discuții? Vă rog domnule 

consilier Tănase.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Mulțumesc domnule președinte vreau să reiterez faptul 

că noi nu vom vota aceste proiecte care au fost introduse suplimentar pentru că nu am avut timp să 

ne documentăm și nu vom participa la vot. Grupul PNL nu va participa la vot.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: V-am mai spus o dată despre ce este vorba, 

doriți domnule secretar? Nu … bun  

Domnul consilier Tănase Neculai: Noi nu participăm la vot datorită faptului că nu au fost 

depuse în termenul legal.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Domnilor consilieri la un moment 

dat în timp … ordinea de zi … ordinea de zi se poate completa atunci când există chestiuni urgente 

și nu pot fi amânate până la prima ședință a Consiliului Local. In condițiile în care cetățeanul, 

reprezentatul societății a cerut introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre, ne-am 

conformat, iar proiectul pe care dumneavoastră l-ați văzut altă dată și la comisii și la plen a fost 

reintrodus. Aceeași chestiune pentru următorul proiect care este susținut de către Compania Națională 

de Investiții care a solicitat la rândul ei ca și instituție, introducerea în prima ședință de Consiliu Local 

a acestei documentații. Acesta este motivul pentru care am completat ordinea de zi, deoarece așa cum 

vă spunea și domnul Primar, din momentul în care a fost convocată ședința de Consiliu Local și 

anume data de 22.11.2019, au apărut aceste înscrisuri noi. Vă mulțumesc.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Vă mulțumesc domnule secretar, vă rog 

doamna consilier Dimitriu.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: Nu contest ceea ce spuneți domnule secretar numai 

că proiectele și nu puține la număr și nu puține ca volum trebuiesc studiate pentru a fi votate în 

cunoștință de cauză. Doi, așa cum ați spus și dumneavoastră la începutul ședinței ne-ați trimis 

răspunsul din ședința anterioară pe care am avut-o și anume în extraordinară. Este adevărat nu pot 

semna ceva pur și simplu și când vine poștașul la ușă te uiți pe confirmarea de primire să vezi de unde 

ai primit.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Este același conținut.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: Același lucru ca și chestiunile cu proiectele.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Doamnă nu puteți face o paralelă 

între faptul că v-am remis o hârtie ca urmare a interpelării formulate și un proiect de hotărâre care a 

trecut prin comisii, care a parcurs procedura prealabilă obligatorie.  

Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: Colegii din grupul celălalt ați citit cumva 

proiectele? ați avut timp să lecturați? Puteți avea păreri pe marginea acestor proiecte de hotărâre acum 

în ședința de plen? Haideți să …  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Vă mulțumesc doamna consilier … au mai 

fost aceste proiecte dezbătute se știe despre ele, nu are rost să mai facem discuții acum. Supunem la 

vot proiectul.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul nr. 23 și nu se aprobă cu 12 abțineri Ailincuței 

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

Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu 

Emanuel și 7 neparticipări la vot din partea următorilor consilieri locali: Filimon Ionuț, Ciocoeaș 

Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu 

– Dumitru și Tănase Neculai. 

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Domnilor consilieri am mai spus și 

mă repet printre altele … de a evidenția votul dumneavoastră. Faptul că dumneavoastră nu participați 

la vot ar trebui, în opinia dumneavoastră să consider ca ați votat împotrivă? Pentru că legiuitorul … 

nu există, aveți dreptul …  

Domnul consilier Tănase Neculai: Domnul secretar nu sunteți în cunoștință de cauză să 

înțelegeți … nu poți să votezi ceva ce nu știi  
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Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Domnul consilier, dumneavoastră ca 

si consilier trebuie să faceți următorul lucru cu privire la proiect să votați PENTRU, ÎMPOTRIVĂ 

sau SĂ VĂ ABȚINEȚI. Există instituția neparticipării la vot atunci când aveți interes patrimonial 

legat de chestiunea care face obiectul proiectului. Dumneavoastră trebuie să și argumentați pentru că 

la începutul apariției codului administrativ v-am făcut un extras din acest cod administrativ și v-am 

spus: domnilor consilieri vă rog să citiți cu atenție cu atenție acest cod deoarece aveți obligații și 

drepturi care guvernează activitatea dumneavoastră de consilier local. In condițiile în care consemnez 

că nu participați pentru că aveți interese în cauză, este corect? Domnul consilier vă rog.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Deci există un interes din partea noastră datorită faptului 

că noi trebuie să votăm în cunoștință de cauză. Deci nu putem să votăm ce nu știm. Asta este interesul. 

Este în interes … 

Domnul secretar General Eduard Marian Corhană: Cauza pentru care dumneavoastră vă 

abțineți nu face parte …  

Domnul consilier Tănase Neculai: Dumneavoastră poate faceți parte … poate semnați de 

multe ori “ca primarul” să nu zic ca secretarul … noi nu semnăm așa ceva. 

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Vă rog frumos să acceptați opinia 

mea că este fundamentată și să consemnez în procesul verbal că dumneavoastră practic ați fost 

împotriva acestui proiect de hotărâre. Atunci când sunteti împotrivă este clar. Atunci când vă abtineți 

… votul se contabilizează ca fiind împotrivă.  

Domnul consilier Tănase Neculai: Dacă noi nu știm ceva cum să fim împotrivă? Nu suntem 

nici contra nici împotrivă. 

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Domnilor abțineți-vă dacă nu 

cunoașteți obiectul …  

Domnul consilier Tănase Neculai: Nu ne abținem deloc, nu participăm la vot … dacă nu l-

am citit.  

Domnul Secretar General Eduard Marian Corhană: Argumentați care este interesul 

patrimonial care vă îndreptățește să vă abtineți domnul consilier. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Nu vrem să vă mai reținem din timpul 

dumneavoastră prețios, puteți să vă retrageți domnul consilier dacă nu particpați la ședință.  

Domnul secretar General Eduard Marian Corhană: Domnul consilier Mihai Petruț …  

Domnul consilier Tănase Neculai: Dacă este necesar plecăm și din ședință …  

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

„Domnilor consilieri, fără să ...  pot să fac o paralelă? Pot să fac o comparație? 

Mai devreme, domnul consilier Petruț s-a abținut la proiectul de hotărâre, care printre altele, 

viza acordarea unei sume a dumnealui ca și antrenor.  

E firesc să se abțină în această situație pentru că are un interes patrimonial direct ... o 

neparticipare la vot. În condițiile acestea, dumnealui  a spus, nu particip la vot, fără a argumenta de 

ce.  

În condițiile în care dvs. spuneți că nu participați, înțeleg că aveți un interes patrimonial în 

această cauză? Sunteți acționari la societate? Sau există un alt interes evaluabil în bani? Asta este 

întrebarea mea?. 

D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Domnule Secretar, nu încercați  

să ne duceți pe niște drumuri din astea ... că avem ... domnul ...”. 

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

„în condițiile în care ...”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „ ...  domnul consilier Tănase  

v-a explicat că, nu putem participa la vot nici „pentru”, nici „împotrivă”, nici „abținere” întrucât noi 

nu am apucat să citim aceste proiecte ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... domnule președinte ... domnilor viceprimari ...”. 
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D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca:  „... nu încercați să ne spuneți că ... nu avem nici 

un interes, dar ... trebuie să urmărim”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Secretar, dacă dvs. în calitate de Secretar al 

UAT-ului nu puteți consemna neparticiparea grupului consilierilor Partidului Național Liberal la vot, 

atunci noi vom părăsi sala de ședințe. Pentru că „abținerea” se contabilizează „împotrivă” conform 

noului Cod Administrativ așa că noi nu suntem nici împotrivă, nici nu ne abținem, nici nu suntem 

pentru. Tocmai că nu am avut timpul necesar pentru a studia, și nu suntem aici marionete. Și nu 

suntem aici să votăm doar așa că ... au venit niște proiecte, da, cum votează colegii ceilalți din 

Consiliul Local”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc doamna consilier”. 

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

„Mă bucur că ați ajuns la concluzia pe care am mai spus-o și eu ... Doamna consilier, v-am 

întrebat cum votați doar, nu v-am sugerat nici să părăsiți sala, nici să votați împotrivă ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Secretar, și nu vă mai faceți că nu 

înțelegeți, că nu participăm la vot, nu să consemnați ceea ce doriți dvs.  

 Și doi, același lucru ați făcut și în ședința extraordinară, în care ați ocolit așa frumos, când v-

am întrebat de Regulamentul de organizare și funcționare al Corpului de Control. Așa că vă rog 

frumos, dacă consemnați bine, dacă nu, ne ridicăm și plecăm, este foarte simplu. Mulțumesc”. 

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

consilier, la ședința anterioară, v-am rugat să precizați sau să reformulați interpelarea și mi-ați spus 

textual, să ascult banda și în funcție de asta să formulez interpelarea. Așa s-a întâmplat”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aștept răspunsul dvs. prin poștă”. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General  al municipiului Focşani: „În seara asta 

pe e-mail și mâine prin Poșta Română”. 

Se prezintă punctul 24 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; 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Este o mică discuție aici. 

  La art.2 ... aprobarea planului ce se va realiza ... este vorba despre expropriere, la suprafața 

de 563 mp. din Cartea Funciară 57211. Este o propunere de expropriere doar pentru 83 mp., nu 

întreaga suprafață ...”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... aduceți doar o completare ... doar 83 mp. 

din cei 563 mp. vor fi supuși exproprierii ... modificăm pur și simplu ... trebuie să fie amendament 

sau ... 

Formulăm un amandament și anume: din cei 563 mp. doar 83 mp. vor fi supuși exproprierii. 

Restul rămânând proprietarului. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament? Dacă nu supunem la vot amendamentul”. 

Se supune la vot amendamentul domnului Președinte de ședință Mihai Nedelcu  și se adoptă 

cu 12 voturi „pentru”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu amendamentul formulat 

de domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu , fiind adoptat cu 12 voturi „pentru”,  devenind 

hotărârea nr. 558 .    

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Președinte, îmi cer scuze, ați consemnat 

și că șapte sunt neparticipări la vot, că nu am auzit! Mulțumesc”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Nu știu cum să vă trec, așa că ... treaba dvs. 

acolo ...”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu, trebuie să se înregistreze ... mulțumesc, la 

revedere”. 

Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută. 
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