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                 R O M A N I A    

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL       

  

MINUTA 

Încheiată astăzi, 30 mai 2019, în cadrul ședinței ordinare 

a Consiliului local al municipiului Focșani 

 

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

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

Municipiului Focşani.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, deschide 

şedinţa ordinară din data de 30.05.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului 

Primar nr. 421/24.05.2019, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 

consilieri locali din cei 21 de consilieri locali fiind îndeplinită condiția art. 40 alin. 1 

din Legea administrației publice, absentând următorii consilieri locali: domnii 

consilieri Filimon Ionuț și Buzoi Dan, fiind întrunite condițiile de legalitate pentru 

această ședință. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Întrebând 

colegii prezenți din cadrul Consiliului Local, aflăm că domnul consilier Buzoi 

absentează fiind în concediu de odihnă și fără a justifica într-un fel sau altul absența, 

domnul consilier Filimon. 

O să vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al ședinței ordinare 

din luna aprilie, 25 aprilie. Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate în acel 

proces verbal...?” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot acest proces verbal și se aprobă în 

unanimitate de voturi. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Vă 

reamintesc că în 16 mai a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local 

Municipal având ca principal proiect înscris pe ordinea de zi povestea care se cheamă 

Metropolitan Trans sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Dacă sunt discuții 

pe marginea celor consemnate cu acea ocazie? Vă rog... domnul consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. Nu particip la vot, întrucât nu 

am fost prezent la ședință. Mulțumesc.” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: “Am înțeles și 

am luat act. Dacă mai sunt și alte înscrieri la cuvânt...” 

Nu mai sunt discuții. Se supune la vot acest proces verbal și se aprobă tot în 

unanimitate de voturi. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Dau cuvântul 

doamnei președinte de ședință pentru a intra în ordinea de zi.” 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Mulțumesc, domnule 

Secretar. Bună ziua... stați să fac introducerea, să ne salutăm oficial... Bună ziua, 

domnule Primar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați.” 

La şedinţă participă: 

- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 
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- d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

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

privat, publicitate; 

- d-nul Costel Dochioiu - Director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

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

- d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții; 

- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Vulpoiu Adrian – Director CUP Salubritate;  

- d-nul Ciubotaru Viorel – Director Clubul Sportiv Municipal 2007;  

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

Locală;  

- d-na Cherciu Andreea - șef Serviciul autorizări construcţii 

- d-nul Alecsandrescu Dorian - Director Poliția Locală a Municipiului 

Focșani 

- d-na Mandea Ionica - inspector Serviciul Corpul de control al Primarului 

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

- d-na Grosu Carmen - Director Direcția Economică 

- d-na Pădineanu Cristina – inspector Serviciu Resurse umane, 

managementul calității; 

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

Consiliului Local;  

- d-na Cotea Diana - șef Birou Agricultură 

- d-nu Marin Liviu - inspector Serviciul Proiecte 

- d-nul Bratu Bogdan – Director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor;  

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

- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani  

- d-nul Ciobotaru Mihail - Director Direcția de Asistență Socială 

- d-na Bercaru Mihaela - inspector Serviciu Proiecte; 

- d-na Ghiuță Carmen - șef Serviciu Juridic contencios; 

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

ai mass-media locale.  

Ordinea de zi a ședinței cuprinde: 

Secțiunea I - proiecte de hotărâri: 

1. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru 

delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate 

și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga 

documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin 

curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

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

de proiect pentru proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul 

municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu 

transportul public, cu bicicleta și pietonale"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. proiect de hotărâre 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 acordării unui sprijin financiar 

Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Protoieriei Focșani 1; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Parohiei Buna Vestire Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Parohiei Jelaboi Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Parohiei Sfântul Ierarh Teodosie Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Parohiei Tuturor Sfinților Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,00 mii lei 

Colegiului Național „Unirea" Focșani pentru derularea proiectului „BRIDGES 

ACROSS CULTURES" în luna iunie 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind 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 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9,60 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2019 pentru premierea câştigătorilor 

Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 3-7 iunie 2019; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

faza DALI - Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de 

investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe 

Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Vasile Pârvan, strada 

Bahne din municipiul Focșani"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și a anexei la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 205/2019 privind aprobarea utilizării, în 

anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a 

anului precedent; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2019; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii pe anul 2019; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele 

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

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

consilier local Radu Nițu 
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18. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele 

cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu 

Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: 

consilieri locali, Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan 

19. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 

cadastrale pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza Vodă ce aparține domeniului 

public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al 

municipiului Focșani a unității locative nr. 4 situată în Focșani, str. 1 decembrie 1918 

nr. 17, precum și a unității locative nr. 1 situată în blocul D din Mândrești, str. 

Lăcrămioarei completarea aduse anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al 

municipiului Focșani a terenului situat în Focșani, T 160, Parcela 8217, cu destinația 

de drum acces; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

municipiului Focșani a terenului situat în Focșani, T 202, Parcela 11074, cu destinația 

de drum acces; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 183/2018 privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a unor terenuri, aparținând domeniului public și privat 

al municipiului Focșani, destinate amplasării de sisteme publicitare, pe raza 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul „Aleea Tudor Vladimirescu" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, 102; P 

5450 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Doamna președinte de ședință Balaban Luminița: ”Vă rog, dacă sunt 

discuții pe marginea ordinii de zi și dacă sunt.... vă rog, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc doamna președintă de 

ședință. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați reprezentanți ai mass-

mediei locale, stimați invitați. Propun în completarea ordinii de zi, următoarele 

proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 65468, în suprafață de 6136 mp., situat în 

Focșani, T.80, Parcelele 4610, 4616 ce aparține domeniului privat al Municipiului 

Focșani; 

2.proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul  ” Str.Piața Moldovei”  situat în Focșani, identificat cadastral cu Tarla 0, P 

5296 ce aparține domeniului public al Municipiului Focșani; 

3.proiect de hotărâre privind, aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”Str.Tudor Vladimirescu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, P 5450 ce 

aparține domeniului public al Municipiului Focșani; 

4.proiect de hotărâre privind , aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul ”Str. Piața Independenței” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, P 5450 ce 

aparține domeniului public al Municipiului Focșani; 
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5.  proiect de hotărâre privind, aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numarul 65485, în suprafață de 2672 mp, situat în 

Focșani, T 121, Parcelele 6302, 6305, 6306, 6307, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 

6316, 6317, 6319, 6321 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în perioada 4-7 iulie 2019 

a Zilelor Municipiului Focșani; 

7.proiect de hotărâre pentru modificarea anexei HCL nr.9/2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere 

infrastructură străzi: strada Popa Șapcă, strada George Coșbuc, strada Ghinea 

Dorinel, strada Ghe.Magheru, strada Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada 

Teiului” din Municipiul Focșani, județul Vrancea cu modificările și completările 

ulterioare; 

8.proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.440/2017 privind asigurarea 

finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la 

bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Refacere infrastructură străzi: strada Popa Șapcă, 

strada George Coșbuc, strada Ghinea Dorinel, strada Ghe.Magheru, strada 

Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și strada Teiului” cu modificările ulterioare; 

9. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.288/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții :”Refacere 

infrastructură strada Poligonului” cu modificările și completările ulterioare; 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr.27001 din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal ”Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință 

S+P+4” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str.Cuza Vodă nr.10, nr.cad. 

59616, pe terenul în suprafață de 527,0 mp.; 

Vă mulțumesc, doamna președinte. 

… 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Haideți, eu supun la vot introducerea celor 10 proiecte pe ordinea de zi.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Aruncați vina pe un angajat, doamnă? E o 

rușine asta.” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot introducerea celor 10 proiecte pe ordinea 

de zi şi se aprobă cu 12 voturi „pentru ” din partea următorilor consilieri locali: 

Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius 

Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, 

Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 7 abțineri  din partea 

următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre 

Claudiu Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel și 

Dimitriu Ana-Maria. 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Trecem la stabilirea…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ați introdus strada Rovine cumva? 

Strada Rovine?” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Haideți, domnul Tănase.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Aia nu trebuie să introduceți…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Mă 

doare și capul…  Sunteți…Supun la vot propunerea domnului Gheoca pentru a 

stabili, pentru a introduce și punctul Diverse.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Cine 

este pentru?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, încălcați 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Există la ședința 

ordinară punctul Diverse și Discuții Politice. Dumneavoastră sunteți Președinte de 

ședință sau ce sunteți? Vă rog frumos, răspundeți! Conform cărui articol încălcați 

lucrul ăsta?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnișoară, dar a fost diverse până 

acum. A fost numai diverse.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Împotrivă?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte, de când nu au mai fost 

diverse, doamnă?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Au fost diverse, declarații politice.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Hai, 

măi, te rog Ana –Maria nu mai fi așa de deșteaptă! Împotrivă? Cine este pentru 

introducerea punctului Diverse?” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Punctul diverse intră de 

drept. Este ședință ordinară. Arătați-mi, vă rog unde scrie.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte, Punctul diverse intră 

de drept, doamnă.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „ Doamna Președinte, nu 

faceți abuz de scaunul acela, vă rog eu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Diversele sunt în fiecare ședință ordinară.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „ Punctul diverse intră de 

drept.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cum puteți supune la vot așa ceva? 

Încălcați regulamentul, doamnă.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Ce să citesc? Unde? 

Indicați-mi să citesc.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Doamna Președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Haideți să stabilim împreună timpul de vot.” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Deci în primul rând, 

introducerea pe ordinea de zi Declarații și Diverse, și doi la mână, fiindcă stimații 

mei colegi de la PSD sunt nevorbiți, și tot spuneau pe aici… propun eu 2 minute de 

fiecare consilier.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Deci 

domnul Gheoca propune 2 minute. Mai sunt și alte propuneri? Domnul consilier 

Mersoiu.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Eu propun un minut pentru fiecare 

consilier.” 
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Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Domnul consilier Mersoiu a propus un minut. Să supunem la vot prima propunere 

de 2 minute. Cine este pentru? 1,2,3,4,5,6,7…” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog frumos, doamna 

Președinte, încălcați Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. 

Vă rog să-mi invocați…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Vă 

mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Vă rog să-mi invocați 

articolul care vă dă voie să faceți asta.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Mulțumesc!” 

Domnul consilier Dumitru – Corneliu Gheoca: „Doamna Președinte au fost 

8 voturi pentru…” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „8 

voturi pentru.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, 

dumneavoastră cunoașteți Regulamentul?” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea de alocare a 2 minute, a 

domnului consiler Gheoca şi nu  se aprobă cu 12 voturi împotrivă din partea 

următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

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

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 

7 pentru  din partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 

Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Drumea Alina Ramona, 

Bîrsan Costel și Dimitriu Ana-Maria. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea de alocare a unui minut, a 

domnului consilier Mersoiu Ionuț  şi se aprobă cu 12 voturi „pentru ” din partea 

următorilor consilieri locali: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

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

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 

7 abțineri  din partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 

Neculai, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Drumea Alina Ramona, 

Bîrsan Costel și Dimitriu Ana-Maria. 

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

documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 

public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special 

Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire 

în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, 

„Asociația Metropolitan Trans” - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 
„Doamna consilier Dimitriu.” 
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Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, doamna 

Președinte. Nu cred că e cazul să faceți abuz că sunteți majoritari în Consiliul Local și 

dacă faceți parte din partidul pierzător la nivel de Vrancea, vă rog frumos să vă 

mențineți această poziție în interiorul partidului dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Credeți că face obiectul acestui proiect?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu în ședința de Consiliu 

Local. Nu mă întrerupeți, vă rog frumos, doamna Președinte.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Cine 

este pentru?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Președinte, sunt 

discuții pe marginea proiectului. Nu treceți cum doriți dumneavoastră. La ordinul de 

partid care vi se trasează de fiecare dată, vă rog frumos! Deci aveți bunul simț să 

ascultați.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: 

„Doamnă, nu mă faceți nesimțită.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Nu, am zis aveți bunul simț.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Cred 

că sunteți dumneavoastră blondă.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Deci, vă rog frumos!” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „    V-

ascult.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ați trecut deja la vot.     Mi-ați 

tăiat microfonul de fiecare dată. Dumneavoastră sunteți în scaunul acela, pentru ce? 

Domnii aceia vorbesc fără să aibe dreptul la cuvânt. Ce fel de președinte sunteți? Vă 

rog frumos să țineți cont de faptul că ați încălcat Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Local, iar oamenii aceia vorbesc degeaba.” 

 Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „    

Mai aveți 20 de secunde. Vă rog continuați. Doamna Drumea.” 

 Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Mulțumesc frumos! Aștept!” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „După 

doamna Drumea, vorbiți peste doamna. N-aveți decât.” 

 Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „S-a liniștit toată lumea? Vreau 

să vorbesc și eu pe marginea proiectului. Domnule viceprimar. Am și eu opinii pe 

marginea acestui proiect. Îmi permiteți, vă rog? Vă cer permisiunea în mod direct și 

expres. Vă rog frumos! Da. Pe marginea proiectului. Este opinie personală și mi-o 

asum. Deci domnule Primar, pentru că sunteți inițiatorul acestui proiect, consider că 

nu este, este o părere personală, că acest proiect nu este oportun și nici important 

pentru orașul Focșani. Cred că fondurile se puteau îndrepta către alte priorități pentru 

oraș. Am notat niște argumente din acest proiect, pe care vreau să vi le aduc la 

cunoștință, și aș vrea să le analizați ulterior și să mă convingeți că nu este așa și că m-

am înșelat. 

Următoarele motive la acest proiect sunt:  

Societățile comerciale care au muncitori din comunele limitrofe și-au rezolvat 

problema navetei prin autobuze proprii.  

Populația, atât în Focșani, cât și în comunele limitrofe este în scădere. La ora 

actuală, sunt făcute deja destule studii, destule cheltuieli. Scuze! Privind transportul 
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local, prin cumpărarea de autobuze care depășesc necesitățile focșănenilor, ținând 

cont că aproximativ 15% din cetățeni merg cu taxiul, traficul e mai mare între orele 7 

- 8 dimineața, care cuprinde transportul elevilor și al salariaților, care aproape 70% 

dintre ei au mașini personale. La prânz, pentru că vin elevii către casă și seara între 

orele 17,00 – 18,00, iarăși este traficul salariaților către casă. Consider că nu se 

motivează aceste autobuze mai dese. Putem vorbi de o Asociație de Dezvoltare 

Intercomunitară, atunci când vor exista interese majore economice, agricole între 

comunele limitrofe și Focșani. Atunci când va dudui economia, probabil că vom 

putea vorbi și despre acest proiect.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban: „Deci 

doamnă aveți deja al doilea minut. Au mai trecut 2 minute. Ba da.” 

Doamna consilier Ramona Alina Drumea: „Deci cu tot respectul, mi-am 

prezentat o opinie, cu niște argumente și-l rog pe domnul Primar să-mi demonstreze 

că mă înșel.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:   „S-a 

înscris domnul Iorga.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Mulțumesc doamna Președinte! 

Ați văzut cât de atenți… Domnul Bîrsan, terminați domnule! Nu mai… Ați văzut cât 

de atenți am fost și chiar ați pus o problemă foarte importantă, chiar personală a 

dumneavoastră. Vă înțeleg, dar vă jur că n-ați înțeles nimic din proiectul ăsta. În 

primul rând, noi nu vrem autobuze mai dese, vrem mai multe. Forța de muncă, 80% 

despre care spuneți dumneavoastră vine din periferii. Vine din Gologanu, din 

Milcovul. Știți măcar ce întreprinderi sunt? Și cine face acest transport? Cât de greu 

este să faci acest transport?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Ați citit proiectul domnule 

viceprimar? Mulțumesc!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Cât de mult… Nu v-am întrerupt. 

Domnule, haideți să fim puțin civilizați. Se uită lumea la noi.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Citiți-l și după aceea discutăm 

și împreună cu colegii dumneavoastră.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă urez mult succes la Bruxelles, 

dar dacă o să faceți așa și acolo…” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Adică dumneavoastră succes. 

Dumneavoastră aveți nevoie de succes.” 

Preşedintele de şedinţă, doamna consilier Luminița Elena Balaban:  „Vă 

rog domnișoară, dumneavoastră cum interveniți?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Lăsați-mă să termin! Este foarte 

important ceea ce vreau să spun. Sunt copii. Nu știți și nu vreau să vă jignesc aici. 

Dacă nu știți, trebuie să vă informați. Nu că sunteți proști, n-am vrut să spun treaba 

asta. ” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Când jigniți, să știți că vă 

jigniți pe dumneavoastră. Șapte ani de acasă.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu, nu, chiar n-am vrut să fac așa 

ceva. Nu mă înțelegeți greșit. V-am spus de prima dată. Trebuie să vă documentați.”
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Sunt foarte mulți elevi, sunt peste patrusute de elevi care vin la liceele și școlile 

din Focșani, și se chinuie ... dar știți treaba asta? Aveți datele de la Inspectoratul 

Școlar? Aveți aceste date? Știți ... ați vorbit cu părinții ...”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... iar sunt statistici ...”.  

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... cum puteți să spuneți asemenea 

aberații ...”.    

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... în 2024 aveți douăzeci de mii de 

călători ...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... nu v-ați înscris la 

cuvânt doamna ...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... vă solicit ... doamna Președinte ... 

nu am ... îmi răcesc gura degeaba, chiar am vrut să-i fac să înțeleagă. Vă rog și vă 

solicit cu celeritate să supuneți acest proiect la vot acum ...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... da”.  

D-na consilier Alina Drumea: „... în primul rând nici nu m-am adresat dvs. să 

știți, m-am adresat ...”.   

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „ ... deci, vreau să-l asigur pe d-nul Iorga că 

eu am alocat acestui proiect opt ore, și dacă vreți dăm extemporal d-nule Iorga și  să 

vedem care-l știe mai bine. Acesta-i primul punct. În al doilea.  

Eu am citit cu foarte mare atenție acest proiect pentru că el în substraturile lui 

ascunde multe nereguli ...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... eu ...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... aveți un minut”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... văd că se practică sportul acesta, 

să ne întrerupem unul pe altul. Nu trebuia să stați opt ore, trebuia să veniți să vorbiți 

cu colegii mei din Primărie, o jumătate de oră și vă lămureau, da, vedeați toate 

statisticile care nu sunt din pix ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... nu, trebuia la 

comisie ...”.    

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... la o firmă din Sud de confecții, 

nu-i dau nume, că sunt acuzat după aceea că fac publicitate ...”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... bun și acolo ...”.   

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... în fiecare zi vin șaptesute 

douăzeci și trei de angajați? Nu au autobuze, închiriază. Nu au domnule autobuze, 

nu știți nimic. Vedeți că iar nu știți! ... Păi, nu mai au cum să o rezolve ... știți cât 

îi costă pe oamenii aceștia că li se oprește din salariu ... e de șase ori biletul de 

autobuz dus-întors? Nu știți! Știți că unii copii la examene, de la Milcovul, iau 

taxiul și maică-sa și cu taică-su poate au o văcuță sărmanii de ei acasă, dar nu știți 

...”. 

  Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... hai măi, nu au 

intervenit ele, hai nu mai fi așa ... hai gata, lasă-mă ... păi vorbiți dvs. ... v-am dat un 

minut ...”.    

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... dați-mi voie să vorbesc și eu ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... v-am dat un minut 

... vi l-a mâncat colega dvs.”.    

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... domnilor ... vă rog frumos, doamna 

Președintă, îmi dați voie să iau cuvântul, opriți un minut colegii ...”.  



 11 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... vi l-am dat. V-am 

mai dat o dată un minut ...”.   

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... văd că mi-l dați și mi-l luați înapo  

Deci acest proiect spune așa. Așa cum a fost mențiuonat scopul prezentului 

studiu de oportunitate, este acela de a asigura luarea unei decizii informale asupra 

delegării administrării și operării serviciului de transport public. 

Ca urmare a multor inepții care se găsesc în acest proiect am încercat să vedem 

ce se întâmplă cu firma care a făcut acest proiect, această documentație. Și această 

firmă printre altele se ocupă cu: activități de arhitectură, lucrări de construcții, 

fabricarea de motociclete, de biciclete, intermedieri de comerț ... te rog frumos, că eu 

nu te-am întrerupt ... bun.  

În altă ordine de idei, pe pagina de internet a acestei firme, în 2016 apărea cu 

un angajat și cu o cifră de afaceri de douăsute șaizeci și șapte mii lei. În 2017, apare 

cu doi angajați și o cifră de afaceri de un milion patrusuteopt mii lei ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... a evoluat ...”.   

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... doamna Președintă, stați pasibilă 

la ...”. 

  Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... mai aveți patru 

secunde”.   

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „... deci, această documentație și această firmă 

nu are absolut deloc credibilitate ...”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „ ... da, ați terminat 

minutul ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... doamnă, lăsați-mă că nu am terminat, vă 

rog frumos, mă tot întrerupe ... 

 Această firmă spune că are zece ani de experiență și este înființată în 2016. 

Deci, are zece ani de experiență și este înființată în 2016! Da, bun! 

O firmă cu doi angajați nu poate să ...”.   

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... domnule consilier, 

o întrebare. De ce nu ați venit cu toate aceste amănunte și discuții la comisie. Și nu v-

am auzit nici o intervenție, eu așa știu că Regulamentul prevede ... comisii ... de aceea 

venim să ...”.   

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... dvs. respectați Regulamentul!”.     

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... dvs. plecați ...”. 

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... dvs. vorbiți de Regulamentul pe 

care-l încălcați? Dvs. vorbiți de Regulament pe care-l încălcați?”.  

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... nu sunteți în 

măsură să mă evaluați dvs. pe mine în acest moment ...”.   

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... ați încălcat Regulamentul în Consiliul 

Local...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:  „ ... doamna Președintă ...”. 

D-nul consilier  Ionuț Mersoiu: „ ... doamna Președintă, supuneți la vot vă 

rog frumos ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... din acea documentație rezultă că 

focșănenii se vor plimba, circa douăzeci și două de mii de locuitori, vor fi transportați 

zilnic cu autobuzul. Cu alte cuvinte, cât e ziua de lungă, pe tot parcursul zilei, 

treizuteșaizeci și cinci de zile din an, în acest oraș va fi o furnicăraie de autobuze ...”. 
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Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... am înțeles ...”.   

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... pline ochi ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... am înțeles, supun 

la vot proiectul ...”.    

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... doamnă, lăsați-mă să termin doamnă ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... supun la vot 

proiectul ...”.    

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... stați că acum trebuie să-l contrazic 

eu ...”. 

  Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... domnul ... nu v-am 

dat cuvântul ...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... vor fi mai multe stații ... dvs. nu 

ați citit deloc proiectul domnule ...”.  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... noi am citit foarte bine proiectul ...”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „... vor fi mai multe ...”. 

Preşedinta de ședință d-na Elena-Luminița Balaban: „... supun la vot 

proiectul ...”.    

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... frate,  uită-te aici să vezi ce înseamnă 

transportul ... nu mă lăsați să vorbesc doamnă ... vă e teamă să auziți ... vă e teamă 

doamnă?”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se  aprobă cu 12 

voturi „pentru” 7 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria 

Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea, a d-nilor consilieri: Corneliu-

Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu Dobre, Neculai Tănase si Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 243. 

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută. 
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