ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
MINUTĂ ÎNCHEIATĂ ÎN CADRUL ȘEDINȚEI ORDINARE A
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
din data de 31.10.2019
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-nul Dan Grigoraș – Direcția Relații interne și internaționale;
- d-na Cristina Dăscălescu –Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
- d-na Grosu Carmen – Director executiv
- d-na Poieană Simona – Sef serviciu contabilitate;
- d-na Constantinescu Rodica – Inspector Serviciul administrație publică locală
- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică;
- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte;
- d-na Ghiuță Carmen – șef Serviciu juridic -contencios
- d-na Amăriuței Oana – șef serviciu Administrarea domeniului public și privat,
publicitate
- d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul Investiții
- d-na Ivan Elena – inspector, Corp de Control al Primarului
- d-na Mandea Ionica – inspector, Corp de Control al Primarului
- d-na Pamfil Daniela – inspector, Corp de Control al Primarului
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- d-nul Păduraru George Coban – Direcția Arhitect șef;
- d-na Iordăchescu Alina – inspector Serviciul 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-nul Alexandru Iulian – șef Serviciu Taxe și Impozite
- d-nul Ciobotaru Mihail – DAS Focșani
- d-nul Vulpoiu Adrian – Director CUP Salubritate SA;
- d-nul Statache Nicușor –Parking Foșani SA
- d-nul Dochioiu Costel – DDSP Focșani
- d-na Ionescu Claudia – director SC Administrația Piețelor Focșani SA
- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
- d-nul Merchea Manole – Director al SC ENET SA
- d-na Marilena Șerbănuț – Ateneul Popular Maior Gh. Pastia
- d-na Alexandra Tătaru – reprezentant USR Vrancea
- d-nul Macovei Liviu – președinte USR Vrancea
La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, reprezentanţi ai
mass-media locale precum și membrii Clubului Pensionarilor din Municipiul
Focșani.
Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 31.11.2019 este:
1.

proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declarați
aleși la data de 15 octombrie 2019, pentru Consiliul Local al Tinerilor din
Municipiul Focșani și declararea ca legal constituit al acestuia; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă

2.

proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o
perioadă de 5 ani, către „Asociația ”HOPE LOVE FOR LIFE”, a unui spațiu
situat la parterul imobilului din Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea
înființării unui centru în care se vor desfășura activități de consiliere și
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ajutoare a persoanelor aflate în condiții nefavorabile de viață; Inițiator, Primar,
Cristi Valentin Misăilă
3.

proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o
perioadă de 5 ani, către „Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala
Vrancea”, a unui spațiu situat la etajul I al imobilului din Focșani, str. Albinei
nr. 18, în vederea înființării unui centru în care se vor desfășura activități
socio-culturale, destinate persoanelor cu deficiență de auz și vorbire din raza
județului Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4.

proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o
perioadă de 5 ani, către „Asociația luptătorilor, răniților și urmașilor eroilor
martiri ai Revoluției din Decembrie 1989”, a unui spațiu situat la etajul I al
imobilului din Focșani, str. Albinei nr. 18, necesar desfășurării activității
asociației; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5.

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6.

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”,
cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă

7.

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 180/2015 privind reorganizarea și funcționarea
Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, cu modificările și
completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8.

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului
de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii
Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar,
Cristi Valentin Misăilă

9.

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă

10.

proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a
numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților
legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori
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reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11.

proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile ce va
asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul
Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12.

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 462/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea
obiectivului de investiții: „Reabilitare și modernizare bloc situat în str. Măgura
nr. 123” municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi
Valentin Misăilă

13.

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

14.

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

15.

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiție: „Branșament pentru sistemul de irigații
spații verzi locuri de joacă Cartier Gară - str. Longinescu nr. 44”, situat în
municipiul Focșani, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16.

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare
verticală, str. Făgăraș, str. Gh. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu
Golescu, str. Zorilor, Piața Victoriei”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă

17.

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza
DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de
investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic – str. Mare a
Unirii” din municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18.

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza
DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de
investiție: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală și spații
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verzi, str. Războieni (trotuare și parcări), str. Aviator Muntenescu, str. Muncii,
str. Gh. Asachi, Fdt. Gh. Asachi, str. Profesor Caian, Aleea Crinului, str.
Milcov (tronson intersecție – Poarta Remat), Fdt. Dionysos” din municipiul
Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
19.

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 112/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada
Nicolae Săveanu, strada Cincinat Pavelescu, strada Focșa din municipiul
Focșani”, județul Vrancea; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20.

proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiție: „Împrejmuire, sistematizare verticală și
rampă acces pentru persoane cu handicap, pentru corp clădire situat în strada
Ștefan cel Mare nr. 21” municipiul Focșani, județul Vrancea – actual sediu
PARKING Focșani S.A.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21.

proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 256/2010 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții: „Amenajare Cimitir Sudic Vîlcele, etapa a II-a
municipiul Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă

22.

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 355/2019 privind aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Modernizarea Transportului
Public în municipiul Focșani”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23.

proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 29 noiembrie –
15 decembrie 2019, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în Federația
Rusă, pentru a promova tradițiile și valorile populare românești cu ocazia Zilei
Naționale a României; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24.

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, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă

25.

proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 80,00 mii lei din
bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea
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manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională
a României; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
26.

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de distincții revoluționarilor
focșăneni, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din
Decembrie 1989; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27.

proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în
municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28.

proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate
integral din venituri proprii, pe 9 luni 2019, detaliate pe secțiunea de
funcționare și secțiunea de dezvoltare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă

29.

proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului municipiului
Focșani nr. 828/2019 privind majorarea Bugetului general al municipiului
Focșani pe anul 2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30.

proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 205/2019 privind
aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat al
încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările și
completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31.

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al
municipiului Focșani pe anul 2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32.

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al Administrației Piețelor Focșani S.A. pe anul 2019 și estimat pe
următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33.

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Focșani pe anul 2019 și estimat pe
următorii 2 ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34.

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al PARKING Focșani S.A. pe anul 2019 și estimat pe următorii 2
ani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35.

proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate în anul 2020 și a
prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către
Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; Inițiator, Primar, Cristi
Valentin Misăilă
6

36.

proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului
în suprafață de 20,00 mp situat în Focșani, str. Revoluției nr. 19, bl. P3, județul
Vrancea, T. 205, P.%11228 ce aparține domeniului privat al municipiului
Focșani, către domnii Ștefan Constantin și Mirela; Inițiator, Primar, Cristi
Valentin Misăilă

37.

proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului
în suprafață totală de 28,00 mp situat în Focșani, str. Bucegi nr. 26, județul
Vrancea, T. 193, P.%10651 ce aparține domeniului privat al municipiului
Focșani, către domnii Nicolae George Gabriel și Nicolae Corina; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă

38.

proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului
în suprafață totală de 15,00 mp situat în Focșani, str. Mihail Kogălniceanu nr.
25, bl. 10, județul Vrancea, T. 164, P.%8482 ce aparține domeniului privat al
municipiului Focșani, către Societatea EUR PRODIMPEX SRL reprezentată
de doamna Moise Elena; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39.

proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de
uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 32,00 mp situat în
Focșani, str. Cotești nr. 13 bis, T. 108, P. 5707, 5708, 5762/1, către SDEE
MUNTENIA NORD SA – SDEE FOCȘANI; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă

40.

proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra terenului în suprafaţă de 6,42 mp situat în Focşani, str. Timotei Cipariu
nr.4, bl.4, adiacent apartamentului nr.2, aparţinând domeniului privat al
municipiului Focşani, în favoarea domnilor Cîrlioru Pavel și Elena; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă

41.

proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 9 din
anexa la HCL nr. 396/2019 privind aprobarea regulamentului privind
organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii
în incinta Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă

42.

proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și
clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu
modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă
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43.

proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 381/2015
privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri destinate închirierii, din
proprietatea publică a municipiului Focșani în proprietatea publică a statului;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

44.

proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr
de 3 (trei) 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

45.

proiect de hotărâre privind a două schimburi de locuințe ANL situate în
Focșani, Cartierul Brăilei, respectiv Cartierul Tineretului Sud, solicitate 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

46.

proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li
se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor
metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 386/2019 privind aprobarea listei de
priorități; Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Mihai
Petruț

47.

proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate în str.
Lăcrămioarei bl. D, ap. 01, Mîndrești-Focșani, ce aparține domeniului privat
al municipiului Focșani, în locuință de serviciu și repartizarea acesteia
domnului Drăgan Marian; Inițiatori, consilieri locali Drumea Alina Ramona,
Radu Nițu

48.

proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului
situat în Focșani, str. Ulmului nr. 15, bloc 15, ap. 16 înscrisă în CF 51888-C1U10 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51888-C1-U15 UAT Focșani către
domnii Dumitriu Victor Aurelian și Dumitriu Iulia; Inițiator, Primar, Cristi
Valentin Misăilă

49.

proiect de hotărâre pentru modificarea anexi nr. 1 si 2 la Hotărârea Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului
Focșani și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu
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modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă
50.

proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 185/2014 privind aprobarea regulamentului
privind desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și
tratamente fitosanitare în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă

51.

proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 186/2014 privind aprobarea înființării și
alegerii formei de gestiune a serviciului public pentru desfășurarea
activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în
municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

52.

proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea
unui concurs 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

53.

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 60213 din 21.06.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ în vederea atragerii în intravilan a
suprafeței de 5750,0 mp construire atelier reparații camioane” –Focșani,
Mîndrești, extravilan, T. 68, P. 348, nr. cad. 61069, 55638, 57299, pe
terenurile în suprafață de 12508,0 mp din care suprafață de 5750,0 mp este
propusă pentru a fi atrasă în intravilan; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă

54.

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 75276 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru reglementare drum acces pe
teren C.F. nr. 61771 (MapN), la ansamblul rezidențial” –Focșani, intravilan,
nr. cad. 61771, pe terenul în suprafață de 2604,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi
Valentin Misăilă

55.

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese pentru
străpungere strada Militari – Anghel Saligny” –Focșani, intravilan, nr. cad.
61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de
10.740,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
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56.

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 75200 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „PUZ Reglementări funcțiuni și accese pentru
străpungere strada Cuza-Vodă – centura ocolitoare” –Focșani, intravilan,
Cuza Vodă, nr. cad. 516/3/1/1/1/1/1/1N, 53797, 516/1/2/1N pe terenurile în
suprafață de 16.415,70 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

57.

proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de teren dintre
Municipiul Focșani și Societatea Metale Internațional SRL reprezentată de
Resmeriță Valentin; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

58.

Analiza adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr. 113990/MDRAP/2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Marian Corhană,
deschide şedinţa ordinară din data de 31.10.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia
nr. 834/25.10.2019 emisă de către Primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi
Valentin Misăilă constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri locali
din cei 21 de consilieri absentând domnul consilier Nistoroiu Alexandru, fiind
îndeplinită condiția art. 137 din Codul Administrativ, OUG 57/2019.
Procesul verbal a fost aprobat în ședința trecută, motiv pentru care îi dau
cuvântul domnului președinte de ședință Mihai Nedelcu.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Bună ziua, domnule
Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați ai mass media. Înainte de
a intra în ordinea de zi am înțeles că doamna profesor Carmen Ion dorește să ne
transmită câteva lucruri și vă invit doamna profesor să luați cuvântul. Mulțumesc”.
Doamna Carmen Ion – Profesor la Colegiul Național Pedagogic:”Bună
ziua, domnule Primar, domnule secretar, domnule președinte de ședință, doamnelor
și domnilor consilieri. Vin în fața dumneavoastră în calitate de organizator,
coordonator al Festivalului de Book Trailere Boovie și o am alături de mine pe
Roxana Badiu împreună cu care am realizat anul acesta lucruri foarte frumoase.
Sprijinul dumneavoastră a fost absolut extraordinar, fără acest sprijin nu aș fi putut
duce la capăt festivalul așa că suntem în fața dumneavoastră să vă prezentăm câteva
rezultate ale Festivalului de Book Trailere BOOVIE. Simțim nevoia să vă aducem
la cunoștință ce înseamnă acest festival și ce intenționăm să facem în continuare cu
ajutorul dumnevoastră și pentru anul următor. Am pregătit o prezentare în Power
Point pentru dumneavoastră cu câteva date importante. Boovie este un festival de
book trailere, asta înseamnă că elevii care intră în concurs au de citit mai multe cărți
și prin tragere la sorți le revine una. După care printr-o manieră interesantă le revine
sarcina de a face filmul după cartea citită, film la care trebuie să facă un trailer. Este
10

de spus că filmul nu există. Ei trebuie să facă un dublu efort de imaginație. Echipele
sunt alcătuite din 7-11 elevi și în momentul în care veți afla că am avut peste 100 de
echipe înscrise puteți face o socoteală simplă că au participat peste 1000 de elevi. Ca
profesor și nu doar ca profesor, ca om cred cu tărie și am aici și afară sunt și câțiva
elevi de ai mei ... cred cu tărie și sunteți și părinți aici toți dintre dumneavoastră, nu
sunt sigură. Cred cu tărie că elevii cel puțin la vârsta adolescenței pot fi autonomi.
Pot fi crescuți ca și ființe cu gânduri proprii, cu voință proprie și cu deplină capacitate
de autonomie, evident între limitele ale bunului simț și ale rigorilor părintești. Mai
credem pe de altă parte în creativitatea lor extraordinară și școala nu este tocmai
cadrul cel mai potrivit să-și dezvolte această creativitate. Mai credem că echipele
sunt generatoare de consens, pentru că până la urmă și știți foarte bine și din locurile
în care munciți... este nevoie de negociat ca să ajungem la un consens. Unii sunt de
o parte, alții sunt de altă parte, dacă nu există consens, dacă nu există negociere nu
există produs final. Scopul lor este să livreze un produs. Găsesc până la urmă această
acțiune ca fiind de consens. Vedeți aici evoluția, practic cifrele spun mai mult decât
aș putea să spun eu în cuvinte. Concursul a debutat în 2015 la clasele mele, au aflat
elevii din Liceu, le-a plăcut foarte tare ideea. Au zis ok hai să facem și în liceu, am
avut 10 echipe și 100 de elevi dintre cei de Liceu. Din cei 400 de elevi pe care îi
aveam în Liceu la vremea respectivă. Asta înseamnă că un sfert dintre elevi au fost
implicați. În 2017 a ajuns la nivelul județului Vrancea. Deci am trecut prin nivelul
licelului, apoi la nivel județean după care interjudețean. În 2019 în luna mai a fost
concurs la nivel național și internațional, având și 3 echipe din Republica Moldova.
După cum vedeți de la 200 de elevi în 2018, am ajuns la peste 1000 de elevi în 2019
și peste 100 de profesori implicați.
Roxana va prezenta ediția 2019.
Bună ziua, bine v-am găsit mă bucur că fac parte din echipa doamnei profesor
Carmen Ion o să vă prezint noutățile ediției 2019. Am vrut ca pe lângă a fi un concurs
de book trailere să venim cu un plus valoare la acest eveniment. Astfel am hotărât
să organizăm workshop-uri atât pentru elevi cât și pentru profesori și am avut
surpriza să primim răspunsuri pozitive din partea celor pe care i-am invitat, printre
ei se numără nume importante din lumea cinematografică și din lumea culturală
Florin Marica, Director de Imagine, Alex Marinică Regizor, Varga Attila cercetător
științific în cadrul Academiei Române, Oana Barbonie, Venera Dimulescu, reporteri,
jurnaliști, Olimpia Săpunaru – actriță. Pentru profesori au fost invitați Alo Tran
fondatoarea Școlii Irlandeze din Sibiu, Radu Szekely – Director de Cabinet și
Consilier al Ministrului Educației Naționale, Ana Maria Rusu care a fost primită cu
mare căldură pe scena de la Balada de către elevi și profesori. În ceea ce privește
impactul pe care evenimentul nostru l-a creat în mediul online am ajuns să atingem
niște cifre extraordinare într-un timp relativ scurt astfel încât după festival aveam
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4300 de subscriberi pe Youtube, 5300 follow pe Facebook, 660 pe Instagram iar cea
mai nouă postare de săptămâna trecută a avut un impact de 10.000 de persoane în
condițiile în care pagina noastră are doar 5000 like-uri”.
Doamna Carmen Ion – Profesor la Colegiul Național Pedagogic: „Ce
vroiam să vă spun este faptul că numărul de oameni care ne urmăresc este relativ
mare dar Roxana nu a citit de acolo, avem peste 1 500 000 de vizualizări ale
trailerelor și sunt vreo 4000 sau 5000 de ore de vizualizare în condițiile în care un
trailer are 4 minute. Imaginați-vă câți oameni au văzut trailere respective, deci
impactul este foarte mare. De ce sunt importante aceste date, deoarece la sfârșitul
fiecărui trailer au existat sponsorii și evident pe loc de cinste s-a aflat și Primăria
Municipiului Focșani. Instituțiile care ne-au ajutat de aici din Focșani. Au fost
difuzate pe canalele naționale: PRO TV, DIGI 24 au venit și au filmat în Focșani.
De asemenea Radio Gherila, Radio Romania Cultural, Radio România Actualități
am fost tot timpul în atenția lor. Ce m-a bucurat foarte tare a fost că sunt articole
care au fost preluate în presa străină, au menționat de asemenea ajutorul
dumneavoastră. Acest power point o să rămână la dumnevoastră unde veți avea
acces la link-urile către articolele de presă locală și străină. În toate comunicatele de
presă ați fost menționați cât și în presa locală, în news letter toți cei care au primit
informații foarte des în perioada festivalului. Publicitatea a fost în felul următor sigla
pe un număr de 1200 mape, pe broșuri, pe afișe au fost roll-upuri expuse, clipuri cu
sponsori, locurile ... menționarea la fața locului, GIF-uri de prezentare pe pagina de
Facebook, GIF-uri pe site-ul BOOVIE, newsletter, youtube și menționarea în
comunicatele de presă scrise. S-a dus foarte departe și a fost un număr foarte mare
în care ați ajuns la conștiința celorlanți.
Ce ne dorim pentru ediția din 2020. Dacă în 2019 festivalul a avut 3 zile,
domnul Primar a fost invitat de altfel, festivitate de deschidere și închidere. Noi data
trecută în 8 zile a trebuit să rezolvăm toate problemele tehnice și logistice ale
festivalului... nu sunt foarte sigură, îmi cer scuze nu știu dacă am apucat să vă invit
deoarece a fost o întreagă nebunie dar profit de ocazie să vă invit la ediția din 2020.
Ne dorim 4 zile, deoarece 3 zile sunt puține cred mai precis insuficinte. Ne dorim
mai multe locuri în care să avem workshopuri și intâlniri cu oamenii de cultură și de
jurnaliști cât și oameni din cinematografie. Pe termen lung intenționăm și o tabără
de vară BOOVIE, este un plan pe care ni-l dorim foarte mult. După terminarea
edițiilor lucrurile nu s-au sfârșit cumva, efectele au fost fascinante am avut parte de
o invitație la cel de-al doilea summit intenațional la Bruxelles, invitația a venit din
partea Comisiei Europene, bineînțeles că am răspuns afirmativ invitației. Am fost
acolo și am prezentat festivalul, vorbind despre orașul nostru, a avut un impact
deosebit. După care acum două săptămâni am fost la o conferință ținută în București
în fața a peste 1000 de oameni, corporatiști în general și am fost aplaudați la scară
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deschisă, asta a fost foarte important. Deoarece venim dintr-un oraș mic în care s-a
întâmplat un lucru foarte mare și care a prins atât de bine la public. Vă mulțumim în
mod oficial acum pentru că nu am apucat să o facem până acum. Vă mulțumim
domnule Primar că ne-ați dat această ocazie să facem această ediție și pentru faptul
că ne-ați dat ocazia să venim acum cu rezultatele acestui festival. Vă mulțumim
doamnelor și domnilor și îmi doresc să vă avem aproape și la ediția următoare”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumim doamna profesor,
mulțumim elevilor, colegilor dumneavoastră din țară care s-au implicat un lucru
extraordinar, este o mândrie pentru noi, pentru Focșani și pentru Vrancea. Eu promit
solemn că atâta timp cât voi mai fi aici primar vă voi susține necondiționat. Pe de o
parte, pe de altă parte țin să vă subliniez faptul că îmi doresc foarte mult ca această
prezentare și rog colegii de la IT să fie adăugată pe portalul nostru pe de o parte să
fie o postare și pe pagina de Facebook a Primăriei cu o sinteză dacă se poate, dar
link-ul să fie promovat prin pagina noastră de Facebook. Deoarece este un lucru
extraordinar, deoarece s-a ajuns într-un timp atât de scurt la un număr foarte mare
de participanți și tot o dată Focșaniul a ajuns să fie pe harta acestor evenimente
culturale și nu aș vrea să fie singurul, asta ar trebui să fie doar un punct de început
pentru mai mulți care doresc să facă ceea ce tinerii și nu numai tinerii și toți și-o
doresc și merită să o facă pentru că astfel reușim să-i implicăm activ nu numai prin
spectacole cu fuste scurte ci prin faptul că ne dorim să facem ceva în care ei să se
implice. Vă mulțumesc și vă felicit”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vom începe cu aprobarea
ordinii de zi a ședinței de astăzi.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bună ziua doamnelor și domnilor
consilieri, stimați reprezentanți ai mass media. Vreau să vă supun atenției
suplimentarea ordinii de zi cu câteva proiecte foarte importante”.
Primul proiect în completarea ordinii de zi se referă la: Aprobarea efectuării
investiției prin co-finanțare pentru obiectivul de investiții extindere rețea de
distribuție gaze naturale în Cartierul Mîndrești, Municipiul Focșani județul Vrancea.
Al doilea proiect se referă la: Aprobarea vânzării fără licitație publică a
terenului în suprafață de 12 mp situat în Focșani str. Câmpului nr.6 jud. Vrancea,
T156, P7986 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani către domnul
Borș Gheorghe.
Propun retragerea a două proiecte: proiectul nr.2 de pe ordinea de zi: Proiect
de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 5
ani, către „Asociația ”HOPE LOVE FOR LIFE”, a unui spațiu situat la parterul
imobilului din Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea înființării unui centru în care
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se vor desfășura activități de consiliere și ajutoare a persoanelor aflate în condiții
nefavorabile de viață.
De asemenea propun retragerea proiectului de hotărâre de la punctul nr.4
proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă
de 5 ani, către „Asociația luptătorilor, răniților și urmașilor eroilor martiri ai
Revoluției din Decembrie 1989”, a unui spațiu situat la etajul I al imobilului din
Focșani, str. Albinei nr. 18, necesar desfășurării activității asociației.
Mulțumesc domnule președinte.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Vă mulțumesc domnule
Primar, vă rog doamna consilier.”
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mulțumesc, bună seara,
mulțumesc domnule președinte de ședință aș vrea să revin la aceeași cutumă care de
fiecare dată în ultima perioadă în ședințele de Consiliu Local se întâmplă și anume
faptul că pe ordinea de zi nu mai există punctul DIVERSE. Pentru că nu mai există
și sunt în sală cetățeni care au anumite probleme și o să vă spun despre ce este vorba,
deoarece nu îi putem ține până la final. Este vorba despre o petiție de a dumnealor
înregistrată la registratura Municipiului Focșani 100133/16.10.2019 și face referire
la reabilitarea străzilor doar în interesul cetățeanului. Este vorba de reabilitarea
infrastructurii rutiere și pietonale din zona Centru și anume: Unirea Principatelor,
Ghinea Dorinel, Magheru ...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoara consilier cunoaștem
petiția respectivă este în lucru și nu este obiectul acestei ședințe. Petiția va fi
soluționată printr-un răspuns și printr-o întâlnire și o să vă invităm la acea întâlnire
în cartierul respectiv. Cunosc despre ce este vorba și am programat o întâlnire ce va
fi anunțată imediat”.
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Domnule Primar ... dacă îmi dați
voie ... ați programat o întâlnire la care ați lipsit...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu am programat nicio
întâlnire... „
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Și mai mult dacă îmi dați voie ...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu am programat nicio intâlnire
la care să lipsesc, sunteți în eroare ...”
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Ba da domnule Primar ... este
vorba de ziua de joi, mulțumesc”.
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am făcut eu o invitație oficială?
Adresată în scris cuiva? Sunteți în eroare ...”
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Mai mult decât atât ...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mințiți în continuare ca domnul
Ion Ștefan ... „
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Dacă îmi dați voie să revin la
subiect este vorba despre cetățeni și se vede câtă atenție le acordați acestora”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Bun, mulțumesc
domnișoară haideți să …”
Domnul Tănase Neculai: “Sunt cetățeni care sunt aici…. “
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cetățenii se pot înscrie în
audiență”
Domnul Tănase Neculai: “Stați domnule până la audiență este păcat … “
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți și dumneavoastră birourile
de consilieri locali unde se pot înscrie în audiență ... „
Domnul Tănase Neculai: “Da, domnule dar discutăm cu toată lumea …”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Avem proiecte pe ordinea
de zi …”
Domnul Tănase Neculai:” Fiți corecți …”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Fiți corect domnul
consilier, nu vă tai microfonul doar vă rog să vorbiți când vi se dă voie… bun haideți
să supunem la vot ordinea de zi cu completările și cu minusurile pe care le-a propus
domnul Primar … Vă las să vorbiți dar vă rog frumos acum începem cu ordinea de
zi. Avem și copiii care așteaptă afară.”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Bun să vedem cine
dorește să vorbească. Dați un microfon pentru cine dorește să vorbească…”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor aici este o ședință
publică, este o ședință de Consiliu Local care are un regulament. Înscrierea la cuvânt
se face în mod organizat și se stabilește de către președintele cine și cum i-a
cuvântul”.
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vă rog să vă înscrieți la
cuvânt după care vă voi asculta. Tocmai de aceea să nu ne mai certăm vă înscrieți la
cuvânt. Vă mulțumesc frumos.”
Domnul Brîndușeanu din sală nu vorbește la microfon…. Reclamând
probleme referitoare la blocurile din Revoluției 16,17.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Doamna Dimitriu se
ocupă numai de prostii…”
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Vă rog frumos să vă retrageți
cuvintele și dacă într-adevăr vă susțineti acuzațiile puteți să mă dați și în judecată,
mulțumesc ... „
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Brândușescu, domnul
Brândușescu vă dau un răspuns simplu până ... domnul Brândușescu vă dau un
răspuns simplu ... blocul respectiv și blocul din Revoluției 16 și 17 va intra într-o
reabilitare cu proiect pe fonduri europene. Până atunci nu putem face nimic deoarece
proiectul pe fonduri europene poate fi respins. Și vreau să vă mai întreb un lucru atât
pe dumneavoastră cât și pe ceilalți care văd că mai sunt în sală care sunt locuitorii
acelor blocuri. Până să stabilim noi Primăria Municipiului Fpcșani că trebuie să
recuperăm cheltuielile cu consumul energiei electrice la locuințele din aceste 2
blocuri ați pus vreodată întrebarea de ce nu avem căldură”?
„Domnul Brândușescu eu vă spun că blocurile respective au funcționat până
acum până astăzi... da până când am stabilit noi să percepem să recuperăm cheltuiala
cu energia electrică ... nu de la dumneavoastră, de la cei care au fost acolo locatari
pe baza unor contracte sau fără contracte care au locuit abuziv acolo ... domnul
Brândușescu v-am ascultat, dați-mi voie și mie... nu este adevărat”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Brândușescu păstrați
solemnitatea ședinței și vă rog frumos să părăsiți sala dacă folosiți un asemenea...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu nu v-am dat niciun ban, cereți
doamnei banii ...”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : ”Vă rog dacă puteți fi scurt
dacă nu la capitolul diverse. La sfârșit … spuneți-mi cine sunteți. Nu v-am dat
cuvântul, obișnuiți-vă să puneți mâna pe microfon doar când vă dau eu cuvântul. Vă
rog frumos să respectați ședința. Cum vă numiți?”
Dan Vrăjitorul (cetățean al Municipiului Focșani): ”Locuiesc pe strada
Dornișoarei de mai bine de 25 de ani. În urmă cu 1 lună de zile Poliția Locală și
Parking au venit și au dat amenzi și au ridicat mașinile. În urma unor semne de oprire
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interzisă pusă pe str. Dornișoarei. Am pierdut mai bine de 50 de locuri de parcare.
Avem un trotuar spre ISU unde parcam înainte care nu îl folosește nimeni care se
termină în intersecția ISU nu mai putem parca pe acea parte. Celor de la case li s-au
ridicat mașinile, nu au voie să parcheze în fața casei pe Dornișoarei. În urma petiției
pe care am făcut-o și am semnat-o 107 cetățeni arondați riveranilor din zonele
respective am venit și cu o serie de propuneri. În această săptămână marți seară am
discutat cu echipa domnului viceprimar care a venit în zonă împreună cu domnul
director de la Parking și am găsit niște soluții pe care au spus că va veni și le va pune
în discuție cu dumneavoastră. Referitor la ceea ce am scris în petiție, aseară a venit
și echipa domnilor de la PNL și am discutat … tocmai de aceea nu este politic, da ?
Deci am discutat și cu PSD-ul și cu PNL -ul și bănuiesc și sperăm că 20 de consilieri
PSD, PNL … să găsească soluția cea mai bună coordonați de dumneavoastră domnul
Primar.”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Vrăjitorul stați de 25 de
ani pe strada Dornișoarei da? Bun. De câți ani nu a fost reabilitată str. Dornișoarei,
str. Popa Șapcă, Ghinea Dorinel, Magheru, Teiului”?
Dan Vrăjitorul (cetățean al Municipiului Focșani): ”Niciodată.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Niciodată. Vă mulțumesc. Au
fost reabilitate de curând, da? Bun. Știți că există niște standarde și stasuri stabilite
de către organismele abilitate în ceea ce privește trama stradală, lățimea unor
trotuare... În ceea ce privește o anumită suprafață de spații verzi. Noi le-am respectat
întru totul. Proiectul respectiv a fost finalizat având avizele tuturor instituțiilor
abilitate să avizeze aceste proiecte. Faptul că dumneavoastră locuiți la case și nu
vreți să o parcați în curte și vreți să o parcați pe trotuar în fața casei dumneavoastră
este problema dumneavoastră. Noi acolo am creat locuri de parcare, vă fac un calcul
și un bilanț dar vă spun că pe totalul celor 7 străzi reabilitate s-au creat locuri
suplimentare de parcare. Ceea ce se întâmpla până când dumneavoastră să veniți cu
această urâtă petiție deoarece nu m-am putut aștepta ca o scrisoare de nemulțumire
să vină din partea celor 107 de cetățeni și să știți că am cunoscut și eu vreo 40 și
mi-au spus că au semnat fără să știe ce semnează. Așa că vă rog frumos să vă revizuiți
puțin atitudinea și faptul în care dumneavoastră, modul în care dumneavoastră
dezinformați cetățenii. Domnișoară nu v-am întrerupt”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”V-am spus să nu mai
puneți mâna pe acel buton doar când vă dau eu voie. Imi pare rău.”
Doamna consilier Dimitriu Ana Maria: „Deci, faceți cetățenii ....”
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Dan Vrăjitorul(cetățean al Municipiului Focșani): ”Domnul Primar …”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „V-am ascultat și vă respect și am
rugămintea să fiu respectat. Vă pot spune doar atât. Petiția dumneavoastră nu este
fundamentată 100%, da într-adevăr sunt câteva probleme punctuale pe care le vom
soluționa, dar nu în cadrul ședinței de Consiliu Local deoarece nu dumnealor sunt
de specialitate să facă acest lucru. Doar în cadrul unei comisii și aceea este Comisia
privind Siguranța Traficului, unde vom discuta modalitatea de reglementare a
circulației în zonă și poate vom institui niște sensuri unice astfel încât să vă dea voie
să parcați și pe stânga și pe dreapta fără niciun fel de problemă. În schimb nu putem
modifica în acest moment absolut nimic, suntem în perioada de garanție nici nu s-a
făcut încă recepția finală a lucrării, nu putem modifica proiectul, nu putem dărâma
trotuare așa cum ne-ați solicitat, nu putem strica spații verzi, nu ne va da voie
Agenția de Mediu. Nu putem să mutăm ISU VN pentru că vă poluează pe
dumneavoastră fonic. Pentru că asta ați pomenit în acea petiție. ISU VN nu este
subordonat Primăriei Municipiului Focșani este subordonat Ministerului Afacerilor
Interne și ca să vă mai spun așa ca o paranteză. Încă de când eram subprefect am
căutat diverse modalități și posibilități de a găsi un nou spațiu pentru a reloca această
instituție care într-adevăr în acest moment având în vedere condițiile de desfășurare
a activităților dumnealor, numărul de autovehicule care există în zonă parcate le
creează și dumnealor mari dificultăți și ne gândim și căutăm soluții să găsim un alt
spațiu adecvat pentru a-și desfașura activitatea fără să vă mai perturbe liniștea
dumneavoastră iar în ceea ce privește locurile de parcare pe care le-ați solicitat
dumneavoastră în fața acelei instituții regulamentul lor intern nu vă dă voie să parcați
nici măcar la 5 metri în apropierea gardului unității militare. Da, deci vă dau câteva
elemente clare și pe care vi le pot pune oricând și în scris. Am vrut să fac o întâlnire
dar nu am vrut să fac întâlnirea cu dumneavoastră până nu aveam un punct de vedere
al Comisiei privind Siguranța Traficului, comisie care așa cum v-am spus
funcționează pe lânga Primăria Municipiului Focșani din care fac parte mai mulți
specialiști și din din domeniul drumurilor, circulației rutiere, atât de la Poliția Rutieră
cât și de la Drumuri Județene, Drumuri Naționale și la Parking care vor reglementa
solicitările dumneavoastră, eu cred că se vor găsi soluții. Prima ședință o vom
convoca de îndată pentru a putea să discutăm acest punct de vedere al
dumneavoastră”.
Dan Vrăjitorul (cetățean al Municipiului Focșani): ”Vă mulțumim și
sperăm într-o soluționare favorabilă și pentru cetățenii municipiului Focșani.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa ce modificări să facem
domnule? ... să modificam un trotuar, să dărâmăm un trotuar, un spațiu verde ... până
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acum țipați că nu avem spații verzi? Ați citit petiția dumnealor ca propunere iar în
ceea ce privește... domnul Vrăjitorul .... poftim? Unde era”?
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Vrăjitorul ați pomenit
deja de acele locuri de parcare care s-au desființat în fața Policlinicii private de strada
Popa Șapcă, acolo au fost niște locuri de parcare făcute în mod ad-hoc de către
proprietar unde nu s-a respectat limita de propietate a domeniului public, iar din
locuri de parcare în spic s-au transformat în locuri de parcare în longitudinală pentru
că propietarul spațiului respectiv și-a exprimat dorința de a-i fi respectată limita de
propietate și să nu mai construim pe domeniul privat, unde oricum nu aveam voie să
construim. Sunt câteva reglementări juridice pe care dumneavoastră nu aveți de unde
să le știți, dar eu vă spun la modul foarte clar că am respectat și respectăm în tocmai
toate proiectele așa cum sunt ele avizate de toți cei în drept. Vă mulțumesc.
Personal am fost de foarte multe ori pe șantier și am stat de vorba cu domnul
Paraschiveanu proprietarul tereneului respectiv și dumnealui și-a exprimat opinia în
acest sens și am avut inițial în proiect varianta de a fi parcarea în spic și a se păstra
cum era înainte și dumnealui a solicitat și a trebuit să facem dispoziții de șantier de
modificare de soluții și am făcut parcarea cum este acum. Deci noi nu mai putem să
mai revenim acum peste noapte că vor alți locatari dacă dumnealui nu acceptă să-i
construim pe propietate privată și nici nu cedează terenul.
Da, dar este vorba de propietatea și propietatea este o chestiune juridică care
nu se poate reglementa peste noapte și nici nu putem modifica proiectele după ...
soluția este să utilizăm terenul pe care îl avem așa cum este”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, vă ascult
domnule consilier.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Bună seara câteva secunde. Domnule
Primar acel trotuar la care faceți dumneavoastră referire … că trebuie desființat sau
… poate fi desființat. Da, domnul Primar poate fi desființat dacă pe acel trotuar nu
circulă nimeni, care este problema. Tot faceți dumneavoastră trimitere la acele avize
că … proiectele au fost avizate de nu stiu cate organe ... păi proiectele sunt avizate
cum li se pun lor sa fie avizate …
Ce înseamnă, dați-mi voie vă rog … concepția respectivă pe acel tronson de
stradă este a proiectantului care a trebuit să coincidă cu interesele cetățenelilor, nici
ale dumneavoastră nici ale mele…ale celor din zonă. Păi haideți să facem …”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier dați-mi voie să
vă spun ceva și vă trimit în primul rând la avizul Inspectoratului Județean de Poliție

19

care reglementează și spune foarte clar ce condiție trebuie să îndeplinească o tramă
stradală”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Concepția respectivă pe acel tronson de
stradă este a proiectantului, care ar trebui să coincidă cu interesele cetățenilor. Nici
ale dumneavoastră, nici ale mele, ale celor din zonă.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu sunt de acord. Domnule
consilier, haideți să vă spun ceva...”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți să facem. Vă rog!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Proiectul respectiv a primit în
primul rând avizul Inspectoratului Județean de Poliție, care reglementează foarte clar
și spune foarte clar ce condiții trebuie să îndeplinească o tramă stradală. Noi nu
putem să facem un trotuar și din șosea să facem imediat locuri de parcare lângă gard,
fără să existe posibilitatea ca cetățeanul, care coboară din mașină să aibă un trotuar
pe unde să circule. Deci dacă parchează mașina... dați-mi voie! Haideți să luăm cazul
ăsta concret. Desființăm trotuarul. Ok. Să admitem că desființăm trotuarul respectiv.
O clipă! Ori desființare, ori transformare în loc de parcare este tot același lucru. Că
lăsăm mai jos, sau că rămâne același. Cetățeanul, care coboară din mașină, trebuie
să se deplaseze pe un trotuar în siguranță. Unde se va deplasa? Va traversa fiecare?
Se va face trecere de pietoni din 2 m jumate în 2 m jumătate sau din 5 m în 5 m pe
stradă ca să poată traversa pe trotuarul de vizavi?”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, acolo trebuie făcut sens
unic.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi asta am spus că sens unic se
poate face. Și dacă facem sens unic, se poate parca și pe stânga și pe dreapta.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar asta este o soluție pe care no adoptăm noi astăzi aici. Soluția se va stabili, dacă este viabilă în ședința Comisiei
de siguranța traficului, unde puteți fi prezenți. N-am niciun fel de problemă.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, asemenea proiecte la care
facem noi referire, și punem sintagma domnule s-au aprobat, nu mai putem schimba
nimic. Au fost în diferite ocazii și-n diferite situații, inclusiv la Mândrești. Proiectele
astea parcă sunt luate copy paste de pe altă..”
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bun. S-a înțeles domnul
consilier. Mulțumim. Haideți ca să intrăm în ordinea de zi. ”
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă bucur dacă s-a înțeles.”
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „ S-a înțeles exact.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți să găsim o soluție pentru acești
cetățeni.”
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Păi a și spus că așa ar fi
normal.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Găsim o soluție. Mulțumesc!”
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc! Haideți
să intrăm în ordinea de zi. Vă rog frumos! Deja suntem în întârziere. Supunem la vot
apobarea ordinii de zi.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Un singur lucru. Vreau să spun așa că..
vă spun, nu neapărat... nu acuz pe nimeni. La blocurile din Sud, din Revoluției,
oamenii nu au căldură. Deci indiferent.. n-au apometre. Deci plătesc niște facturi
foarte mari. Trebuie găsită o soluție. Deci ăia nu sunt...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Soluția o avem. Așteptăm
deschiderea liniei de finanțare, să depunem cererea de finanțare pentru reabilitarea
blocurilor respective. Deja avem proiectele finalizate pentru reabilitarea blocurilor
respective. Noi acum dacă venim și alocăm niște sume, care nu sunt mici..”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, e prima oară cînd v-aud de
chestia asta.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor, dar este.. cum adică?
Poftiți?”
Domnul consilier Dan Buzoi: „Când se întâmplă chestia asta?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În momentul... noi avem
proiectele gata pentru a le depune pentru reabilitarea blocurilor.”
Domnul consilier Dan Buzoi: „Da. Dar nu sunt depuse că asta voiam să
întreb.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt depuse pentru că nu este
deschisă linia de finanțare. Așteptăm deschiderea liniei de finanțare.”
Domnul consilier Dan Buzoi: „Am înțeles. Deci să înțelegem. Acum ca să
fie toată lumea lămurită, ca să nu mai punem întrebări suplimentare. Să înțelegem
că dumneavoastră veți depune... așteptați deschiderea liniei de finanțare? Dar
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problema este până atunci, ce se va întâmpla cu oamenii aceia? Că asta-i problema.
Este ok că se deschide, dar...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Oamenii respectivi vor trăi cum
au trăit și până acum, domnul consilier. Problema lor este alta. Până acum ei n-au
fost puși să plătească nimic acolo. Și din momentul în care au fost puși să plătească,
au început să spună că n-au căldură. Da? Până acum, până când să preluăm și să
facem lucrurile, să punem ordine în ceea ce se întâmplă acolo, nu plătea nimeni
nimic. Era un ”dolce far niente” , acolo toată lumea făcea ce voia. Toată lumea se
caza când voia, fiecare intra când voia în clădirea respectivă, în camerele respective,
n-avea nimeni contract cu Primăria Municipiului Focșani. Nu se plăteau. Știți câte
datorii are Primăria Municipiului Focșani aferente consumului de apă și consumului
de energie electrică și suntem executați silit și avem conturile poprite? Vă pot spune
colegii.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Primăria este vinovată. Trebuia să ia
măsuri. Asta vă spun.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domule consilier, s-au luat
măsurile acum și abia acum se văd efectele, da? Pentru că dacă noi, îi lăsam în
continuare să consume energie electrică și să fie plătită energia electrică pe factura
de iluminat public a Primăriei, nu mai țipau acum și stăteau cu caloriferele și cu
difuzoarele la maxim. Vă mulțumesc!”
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumim, domnule
Primar! Supun la vot.”
Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dacă vă faceți că nu mă
vedeți... de aceea o să apăs butonul ca să se deschidă microfonul. Mulțumesc,
domnule președinte!”
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „V-am dat cuvântul,
domnișoară. Ați avut cuvântul. Deci haideți să intrăm în ordinea de zi, cu proiectele
retrase și cu proiectele introduse de domnul Primar. Supun la vot ordinea de zi.
Dacă sunt discuții?
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot ordinea de zi împreună cu proiectele de
hotărâre adăugate de către domnul Primar pe ordinea de zi și cu cele retrase și se
aprobă cu 9 abțineri din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase
Neculai, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț,
Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru și Buzoi Dan și 11 voturi „pentru”
din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița,
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Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu
Mihai, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel și Iorga Marius-Eusebiu.
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Înainte de a intra efectiv
în ordinea de zi, supun la vot minutul pentru fiecare consilier.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dacă mai aveți și altceva de propus?
Vă rog!”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Domn președinte.
Mulțumesc! Era discuția de... colega mea a spus de punctul diverse și voiam să
supuneți la vot. Ați votat întâi ordinea de zi.”
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Păi v-ați abținut așa că
nu mai avea niciun rost.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul președinte, eu voiam să mai
pun o întrebare domnului Primar. De ce ați scos cele 2 proiecte? Mi s-a părut că erau
bune. Erau interesante.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Vă pot da și această
explicație. După ce s-au inițiat aceste 2 proiecte și v-au fost transmise niște proiecte
la care nu voi renunța, dar vreau să avem... să înțelegeți pentru că se mai strecoară
uneori și anumite scăpări, să le spunem și așa. Odată cu apariția noului Cod
administrativ, una dintre condițiile impuse de lege pentru a putea încredința în
folosință gratuită pe o perioadă stabilită de dumneavoastră, niște spații care aparțin
domeniului public sau privat al municipalității, trebuie ca acei beneficiari să facă
dovada că sunt instituții de interes public. Ori.. poftim? De utilitate publică. Pardon!
Nu au avut timp cei doi solicitanți, în speță, Asociația ”Hope Love for Live” și
Asociația luptătorilor, răniților și urmașilor eroilor martiri ai Revoluției din
decembrie 1989 să aducă aceste dovezi. Le-am comunicat. Le-am transmis. Avem
aici și reprezentantul de la Asociația luptătorilor, răniților și umașilor eroilor martiri
ai Revoluției din decembrie 1989, le-am transmis. Urmează să aducă în decursul
lunii noiembrie și la următoarea ședință, să le repunem pe ordinea de zi. Asta-i toată
justificarea. Să știți că nu sunt altele.”
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 50 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 185/2014 privind aprobarea
regulamentului privind desfășurarea activităților de dezinsecție, dezinfecție,
deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Focșani; Inițiator, Primar,
Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții...
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 50, și se aprobă cu 19 voturi
pentru, devenind hotărârea nr. 508.
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 51 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 186/2014 privind aprobarea
înființării și alegerii formei de gestiune a serviciului public pentru desfășurarea
activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în
municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții...
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 51, și se aprobă cu 19 voturi
pentru, devenind hotărârea nr. 509.
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 52 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind
desfășurarea unui concurs 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.
Dacă sunt discuții... Vă rog domnule consilier...
Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Am și aici un amendament și anume alin
2 la art 25 se modifică și va avea următorul conținut... premiile vor fi acordate astfel,
locul I suma echivalenta cu impozitul aferent clădirii, în procent de 100% dar nu mai
mult de 10.000, locul II suma echivalentă cu impozitul aferent clădirii în procent de
75%, dar nu mai mult de 7.500 lei, locul III suna echivalentă cu impozitul aferent
clădirii, în procent de 50%, dar nu mai mult de 5.000 lei. Vă mulțumesc.”
Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc domnul
consilier, dacă sunt și alte discuții...
Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț
Mersoiu și se aprobă cu 19 voturi pentru.
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 52, și se aprobă cu 19 voturi
pentru, devenind hotărârea nr. 510.
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 53 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și
consultării publicului nr. 60213 din 21.06.2019 privind documentația P.U.Z., și
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ în vederea atragerii în
intravilan a suprafeței de 5750,0 mp construire atelier reparații camioane” –
Focșani, Mîndrești, extravilan, T. 68, P. 348, nr. cad. 61069, 55638, 57299, pe
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terenurile în suprafață de 12508,0 mp din care suprafață de 5750,0 mp este
propusă pentru a fi atrasă în intravilan; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă.
Dacă sunt discuții...
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 53, și se aprobă cu 19 voturi
pentru, devenind hotărârea nr. 511.
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 54 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și
consultării publicului nr. 75276 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru reglementare
drum acces pe teren C.F. nr. 61771 (MapN), la ansamblul rezidențial” –Focșani,
intravilan, nr. cad. 61771, pe terenul în suprafață de 2604,0 mp; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții...
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 54, și se aprobă cu 19 voturi
pentru, devenind hotărârea nr. 512.
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 55 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și
consultării publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese
pentru străpungere strada Militari – Anghel Saligny” –Focșani, intravilan, nr.
cad. 61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de
10.740,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții...
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 55, și se aprobă cu 19 voturi
pentru, devenind hotărârea nr. 513.
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 56 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și
consultării publicului nr. 75200 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și
aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ Reglementări funcțiuni și accese
pentru străpungere strada Cuza-Vodă – centura ocolitoare” –Focșani,
intravilan, Cuza Vodă, nr. cad. 516/3/1/1/1/1/1/1N, 53797, 516/1/2/1N pe
terenurile în suprafață de 16.415,70 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin
Misăilă.
Dacă sunt discuții...
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 56, și se aprobă cu 19 voturi
pentru, devenind hotărârea nr. 514.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

Mihai Nedelcu

ÎNTOCMIT,
Necoară Irina pag. 1 - 20
Marinică Țîru Ramona20 - 23
Munteanu Cristina pag 23 - 26
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