ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL
MINUTĂ
încheiată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din
data de 27 februarie 2020
Astăzi, data de mai sus, la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia”
Focșani, din Piața Unirii nr. 3, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Focșani.
La şedinţă participă:
 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;
 d-na Maria Murgoci– Director Ansamblul folcloric Ţara Vrancei;
 d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
 d-na Rodica Constantinescu – inspector Serviciul administraţie publică locală,
agricultură;
 d-na Dăscălescu Cristina - Şef Serviciu Administraţie publică locală şi
agricultură;
 d-na Andreea Panțușu–inspector Serviciul Administraţie publică locală,
agricultură;
 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică – Primăria Focșani;
 d-na Poieană Simona – Șef serviciu buget-contabilitate;
 Diana Cotea – inspector Birou agricultură ;
 D-nul Statache Nicușor – Director Parking Focșani SA;
 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții;
 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
 d-nul Adrian Vulpoiu – Director CUP Salubritate SA Focșani;
 d-nul Cristian Roşca – inspector Birou urmărire, încasare și executare silită;
 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții;
 d-na Ghiuță Carmen – Şef serviciu Juridic Contencios;
 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control;
 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică;
 d-nul Ciobotaru Mihail – Director Direcţia de Asistenţă Socială Focşani;
 d-nul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si dezvoltare
urbană;
 d-na Daniela Pamfil – inspector Serviciul Corp control al Primarului;
 d-nul Ion Diaconu – S.C. Transport Public S.A. Focşani.
 d-nul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și proiectelor;
 d-nul Dorian Alecsandrescu – Director Poliția Locală;
 d-na Marilena Șerbănuț – consilier, Cabinet Primar;
 d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte.
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La ședință mai participă cetățeni ai Municipiului Focșani, precum și reprezentanți
ai mass-media locale.
Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului
Focșani:
1. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al
municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CUP
Salubritate S.A. Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Document strategic integrat
privind măsurile necesare în vederea implementării unor sisteme integrate de
colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al
municipiului Focșani, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral/parțial din
venituri proprii, precum și a situațiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul
2019;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,65 mii lei din bugetul local
al municipiului Focșani pe anul 2020, Direcției de Asistență Socială Focșani pentru
sărbătorirea Zilei Mondiale a Sănătății Orale;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei din bugetul local al
municipiului Focșani pe anul 2020, pentru sărbătorirea Orei Pământului în data de
28 martie 2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,50 mii lei Colegiului
Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru derularea proiectului „Elevul de
zi, antreprenorul de mâine” – Târgul firmelor de exercițiu în luna martie 2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 63,00 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2020 Colegiului Național „Unirea” Focșani în
vederea participării unui grup de elevi la Concursul de Informatică American
Computer Science League, care va avea loc în luna mai 2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 477/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție: Extindere rețea de distribuție gaze naturale în cartierul
Mândrești, munipiul Focșani, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Focșani pe
anul 2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a excedentului
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului buget a anului precedent;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
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11. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 424/2019 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de maximum
133.000.000 lei în vederea realizării unor obiective de interes local;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
ENET S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe
următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
PARKING FOCȘANI S.A. Focșani pe anul 2020 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii unității de
învățământ din Școala Gimnazială nr. 7 cu sediul în Focșani, strada Aleea Școlii nr.
47, în Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani, începând cu anul școlar 20202021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării a două burse „Maior Gh. Pastia”
în domeniul artelor spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru
acordarea Bursei „Maior Gh. Pastia”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. 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
19. 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
20. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului
Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10
ani către Poliția Locală Focșani a unei părți din imobilul compus din construcție și
teren aferent, situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43, în vederea desfășurării
activităților specifice;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
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22. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10
ani către Direcția de Asistență Socială Focșani a unei părți din imobilul compus din
construcție și teren aferent, situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43, în vederea
desfășurării activităților specifice;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
23. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 10
ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului teren în
suprafață de 1961 mp., situat în extravilanul UAT Odobești, Tarla 35, parcela 2964,
pentru amenajarea acestuia în drum de acces la proprietățile adiacente acestuia,
situate pe teritoriul UAT Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
24. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 114/2017 privind aprobarea
încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani către Parohia „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” a spațiului situat în incinta Punctului termic nr. 19, ce aparține
domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării unei case de
prăznuire, precum și a unei cantine sociale;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
25. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației Spațiului B2,
aparținând domeniului public al municipiului Focșani, situat în Perimetrul Istoric
Piața Unirii și Grădina Publică, în vederea închirierii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
26. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică
a suprafeței de 29,6321 ha teren pășune situată pe teritoriul administrativ al
localităților: Golești, Bolotești și Slobozia Ciorăști care aparține domeniului public
și privat al municipiului Focșani, începând cu anul 2020, pe o perioadă de 7 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului
situat în Focșani, str. Bradului nr. 5, bloc 5, ap. 5 înscris în CF 51891-C1-U2 UAT
Focșani și a bozei înscrisă în CF51891-C1-U24 UAT Focșani către domnii Negoi
Gabriel și Negoi Paula;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
28. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2020, pentru
repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu
Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și
completările ulterioare ;
Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan, Ungureanu Daniel
29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de
2 (doi) titulari de repartiții 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, Ungureanu Daniel
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30. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 114058 din 20.11.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ – Cartier rezidențial strada Cotești nr.
101 – locuințe individuale” Focșani, intravilan, str. Cotești 101, T. 128, P. 6706,
6717, nr. cad. 64913, 64915, pe terenurile în suprafață de 21333,0 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană deschide ședința ordinară
din data de 27.02.2020, ședință ce a fost convocată prin dispoziția nr. 148/21.02.2020,
emisă de către primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Vă
informez că absentează doamna consilier Lupu Cătălina, invocând o problemă de
sănătate, am înțeles, înainte de ședință. În sală sunt prezenți 20 de consilieri locali, ce
alcătuiesc Consiliul Local Municipal, apreciez pe cale de consecință îndeplinită
prevederea art. 137, alin.1 din Codul Administrativ. Vă aduc la cunoștință că în ultima
perioadă au fost depuse interpelări, interpelări în număr de 4, la care v-am răspuns prin
email. Sunt 2 interpelări adresate de către domnul consilier Bîrsan, domnul Gheoca are
o interpelare și domnul consilier Dobre are o interpelare, pe marginea căreia a făcut
discuție la comisie. Vă supun aprobării procesul-verbal de la ultima ședință ordinară,
respectiv ședința din 29.01.2020. Dacă sunt discuții pe marginea celor consemnate?
Un material amplu, ședința a fost amplă, vă amintiți, dacă sunt observații? Înțeleg că
nu sunt.
Se supune la vot procesul-verbal din data de 29.01.2020 şi se aprobă cu 20 voturi
“pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu
Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai
Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria
Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai
Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan.
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Vă mulţumesc pentru
unanimitate și încrederea acordată şi dau cuvântul domnului preşedinte de şedinţă
pentru a vă prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc!”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Mulțumesc! Bună ziua!
Vă mulțumesc, domnule secretar! Bună ziua, domnule Primar, domnilor consilieri,
stimați invitați! Bine ați venit la ședință! Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi?
Vă rog, domnule Primar!”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Bună
ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, dragi colegi, stimați
reprezentanți ai mass-media! În completarea ordinii de zi transmisă în data de 21.02,
propun completarea acesteia cu următoarele proiecte de hotărâre și anume:
1
Proiect de hotărâre 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 2020;
2
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,87 mii lei din
bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2020 Colegiului Economic
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”Mihail Kogălniceanu” Focșani în vederea participării echipei de volei
masculin la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării
Publicului nr.2817 din 11.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal ” CONSTRUIRE BIROURI ȘI LOCUINȚE
COLECTIVE D+P+5E” – ce se va realiza în județul Vrancea, FOCȘANI,
str.Lupeni, nr.9, nr.cad. 56004, pe terenul în suprafață de 1.131,0 mp.
4
Proiect de hotătâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Local nr.59/2007, privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și
locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările
ulterioare;
Vă mulțumesc!”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Dacă mai sunt
discuții?”
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi şi se aprobă cu 20 voturi “pentru”
din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai,
Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț,
Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria Dimitriu, Alina
Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai Tănase, Corneliu
Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan.
Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 20 voturi
“pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu
Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai
Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria
Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai
Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan.
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Se prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea documentației „Document strategic integrat privind măsurile necesare
în vederea implementării unor sisteme integrate de colectare selectivă a
deșeurilor în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă sunt discuții? Vă
rog, domnule consilier Gongu.”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Mulțumesc, domnule președinte de
ședință. Știm foarte bine, acest proiect a fost intens discutat la ședința trecută și așa
cum spuneam și atunci, am fost cel care a dus la retragerea acestui proiect de pe ordinea
de zi, de atunci. Vin cu niște precizări, urmare a întâlnirii pe care am avut-o cu domnul
Primar Misăilă, de fapt au fost 2 și cu firma de consultanță, dar și cu reprezentanți ai
Consiliului Județean, respectiv, UIP, Unitatea de Implementare a Proiectului, am ajuns
la concluzia că se poate face acest proiect, am zis-o de la început, este un proiect foarte
bun, dar trebuie implementat la nivelul fiecărui oraș din județul Vrancea, este un
proiect foarte bun. Singura chestie pe care o am de completat este legat de costuri,
domnule Primar. Am luat legătura cu colegii care au implementat efectiv acest proiect,
colegii de la Cluj și mi s-au făcut, mi s-au prezentat niște sume exacte, precise, care
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pot fi verificate și pe site-urile dumnealor, adică o astfel de, un astfel de sistem ar costa
41.777 de lei +TVA, execuția și 1.440 de lei+TVA proiectarea, pe fiecare platformă în
parte. Ținând cont că acest proiect a fost făcut în anul 2017, deci au trecut 2 ani și ceva,
aproape 3 ani, amendamentul meu ar fi ca la sumele acestea să fie un adaos de maxim
20%, luând în considerare și inflație, dar și faptul că acel sistem de implementat de
domnul primar Boc a fost primul, considerăm că ulterior ar mai fi putut scădea totuși
prețurile. Deci acesta ar fi amendamentul meu către dumneavoastră. Repet, suntem de
acord cu el, este un proiect foarte bun, dar este un proiect care s-a realizat, nu știm
exact cât costă.”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, domnule
Primar.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, domnule consilier, domnule director al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Vrancea Curată”, ați participat așa cum
foarte bine ne-ați spus și la dezbaterea publică, unde au participat inclusiv consultanții
care au elaborat această strategie, deci este un document strategic, un document
strategic, în care ni s-a spus foarte clar la vremea respectivă, sunt niște costuri
estimative, dar dacă vă uitați cu atenție, noi în primul și în primul rând, trebuie să facem
următorul pas, este studiul de fezabilitate, unde ni se va indica exact, cu celeritate, în
primul rând, care sunt costurile, care sunt amplasamentele din cele 1.113
amplasamente câte au fost propuse initial, prin acest document strategic. Ei n-au venit
să facă, ei au spus, domnule asta este strategia pe care trebuie s-o urmeze Municipiul
Focșani pentru a răspunde tuturor cerințelor legislației privind protecția mediului și
colectării selective. Nu au fost date doar niște costuri estimative, acest document…”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Domnule Primar, ca să, iertați-mă…”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sunteți de atâta timp consilier local și ar
trebui să știți. În momentul în care se aprobau niște sume, era un proiect de hotărâre
care privea aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ori în acest moment, aici
vorbim doar de aprobarea unui document strategic integrat privind măsurile necesare
în vederea implementării unor sisteme integrate de colectare a selectivă a deșeurilor în
Municipiul Focșani. Nu vorbim de aprobarea indicatorilor tehnico-economici, care
acești indicatori tehnico-economici se fac doar în baza unui studiu de fezabilitate sau
a unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenție a unor DALI-uri și știți foarte
bine din toate discuțiile care au fost purtate de-a lungul timpului în cadrul ședințelor
de Consiliu Local și la aceste DALI-uri, chiar dacă uneori s-au estimat niște tarife mai
mari, în urma licitațiilor s-a ajuns la tarifele care s-au oferit în acel moment de către un
constructor sau un furnizor, depinde cum a fost situația. Eu vă dau alt exemplu,
mergând pe ceea ce spuneți dumneavoastră, e un lucru firesc și noi toți ne dorim să
facem cu costuri cât mai reduse toate investițiile. Haideți să vă spun un alt aspect și
probabil ați văzut de curând în, că am făcut un comunicat de presă, de 2 ori am scos la
licitație un proiect finanțat din fonduri europene, cu privire la anveloparea și creșterea
eficienței a blocurilor de locuințe. Nu s-a înscris nimeni, am stat de vorbă cu vreo câțiva
constructori și mi-au spus ”nu vă supărați, prețurile chiar dacă au fost actualizate în
concordanță cu prevederile Ordonanței 114, tot nu sunt acoperitoare și noi dacă vom
veni, vom lucra în pierdere”. Noi scoatem încă o data, că așa ne obligă legea, mai
scoatem încă o data la licitație și dacă nici atunci nu se înscrie nimeni, înseamnă că va
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trebui să reactualizăm studiul de fezabilitate, dar va fi o mare problemă, pentru că noi
avem deja semnat contractual de finanțare cu Uniunea Europeană și nu știu cum vom
scoate la capăt cu acest lucru. De aceea, vă spun, sunt de acord cu dumneavoastră, ați
văzut că sunt prețuri, nu sunt prețuri fixe, sunt prețuri date între și între, sunt niște
intervale tarifare pe care ei le-au estimate conform studiilor de piață, dar nu, obiectivul
principal nu a fost să stabilească prețul, obiectivul principal a fost să stabilească
modalitatea de gestionare și de colectare selectivă a deșeurilor. Mulțumesc!”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Domnule Primar, eu v-am spus doar atât,
sistemul acela în Cluj, nu în tot orașul, s-a făcut pe sectoare, cum ați spus, cum s-a
discutat și data trecută, se va face pe cartierul ANL, de exemplu în Sud. Am spus, astea
sunt prețurile deja făcute.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule director, vă contrazic, sistemul
făcut la Cluj, de domnul Boc nu corespunde cu ceea ce cerem noi prin acest document.
Acolo nu le cântărește cantitatea de deșeuri depusă, nu le transmite imediat operatorilor
ce cantitate a depus o anumită persoană și cine anume, nu dă un senzor, nu au un senzor
de încărcare sau de, știți că la o anumită marjă a încărcării anunță imediat operatorul
să vină să le descarce, pur și simplu este o platformă îngropată unde fiecare cetățean
își depune, adică poate să arunce deșeurile, selectiv. Deci nu sunt multe, sunt chestiuni
și v-am spus, intrăm în detalii tehnice care nu-și au rostul, toate aceste detalii tehnice
vor fi stabilite în urma studiului de fezabilitate, ca să nu mai spunem că în primul și în
primul rând, trebuie văzută soluția în funcție de fiecare locație în parte, în care se va
implementa sistemul, pentru că nu știm de ce conducte dăm în subsol, când facem
săpături, nu știm mai multe chestiuni, de aceea va trebui să facem și studiu de
fezabilitate și studio topo și studio geo ș.a.m.d. Mulțumesc!”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Sunt de acord cu dumneavoastră,
domnule Primar, dar eu am vrut să zic altceva. Deci înainte de a veni cu aceste sisteme
foarte scumpe, softurile, acele, electronica practic, haideți întâi să facem mecanic, să
vedem cum funcționează, deoarece vă pot arăta pe telefon, le am făcute aici, vineri
noaptea spre sâmbătă, în data de 13 dacă nu mă înșel și da, domnule, pentru că înainte
să vină mașinile de gunoi eu mă duc să controlez, să văd și vă arăt ceva ce vă va îngrozi.
Aceste poze, am trimis la Minister, au ajuns la Comisia Europeană, lumea nu
reciclează, casoletele de 1200, recipienții de 1200 de l sunt practic zero colectare, iar
cele de menajer sunt pline de plastic și hârtie, vi le arăt dacă vreți și le și pot printa, nu
am nicio problemă în sensul ăsta. Deci până a ajunge la a pune electronica, cu sisteme,
cu cântărire, nu există niciun sistem în România, știu, Ordonanța 74 ne obligă să facem
lucrul ăsta, dar…”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule, noi trebuie să cerem pe caietul de
sarcini, trebuie să fie cineva în lumea asta care să le facă, nu neapărat în România.
Licitațiile sunt și internaționale.”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Și primăvară vine cu prima floare, cu
primul ghiocel, cu prima floare, așa este, dar haideți să nu aruncăm, ăștia nu sunt bani
aruncați din punctul meu de vedere, pe sisteme neomologate, practic la noi în România,
haideți întâi să facem sistemele astea, să le facem pe mecanic și după aceea să le facem
și pe electronic, deoarece lumea nu aruncă, domnule Primar la recipienții pentru
colectare selectivă. Am poze aici cu ore și cu dată, uitați-le, vi le arăt când vreți
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dumneavoastră. Deci decât să dăm milioane de euro în plus, haideți întâi să îndemnăm
lumea, să-i convingem, sunt câteva comune din județul Vrancea, pe care le pot lăuda,
au început primarii să trimită către cetățeni, colectați selectiv ca să ne coste mai puțin,
vă mulțumesc!”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, mulțumesc!”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, aș spune mai multe, dar
mă abțin, vă întreb atât, ce rol are A.D.I-ul dumneavoastră? Și dacă dumneavoastră
întreprindeți asemenea măsuri și ce faceți cu banii care-i colectați, cotizație de la
Municipiu și de la toată lumea…”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Tocmai asta…”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”N-ați făcut nimic în sensul acesta să educați
populația să colecteze selectiv și nici să ne ajutați pe noi unitățile administrativ
teritoriale care plătim cotizație degeaba de atâția ani de zile și nu beneficiem de niciun
avantaj din partea acestui A.D.I., haideți să o vorbim pe aia dreaptă.”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”În primul rând nu mi-ați plătit mie,
domnule, nu mi-ați plătit-o mie, domnule Primar și în al doilea rând tocmai v-am spus
ce facem noi la 4:30 noaptea, vineri spre sâmbătă, eu mă duc să văd cum se colectează,
asta e, pentru asta sunt plătit și nu cred că degeaba, nu știu câți dintre noi fac lucrul
ăsta, da? Și în al doilea rând noi suntem un mediator între dumneavoastră și vă aducem
soluții, domnule Primar și v-am adus soluția, prețuri exacte de la colegii din Cluj, dacă
vreți și de la Hărman și de la Suceava, exact unde s-au implementat aceste sisteme fără
electronică. Mulțumesc foarte mult!”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Asta nu înseamnă că
noi trebuie să facem la fel ca ei, nu?”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Haideți să facem întâi ca ei.”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”De ce? Ei când au făcut
s-au luat după altcineva? Dacă mai sunt discuții? Vă rog, domnule Tănase.”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Au fost vehiculate niște prețuri
estimative, eu spun clar prețurile, sunt publice.”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Gata, mulțumesc.”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Eu am zis acest amendament…”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Gata, mulțumesc, am
înțeles, vă rog...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc, domnule președinte!
Doamnelor, domnilor eu aș vrea să vă spun că Partidul Național Liberal este pentru
progres, pentru modernizare, însă m-am uitat pe acest proiect și am văzut că ar mai
trebui niște remedieri și pentru că suntem în faza când mai pot lua, mai pot avea loc
remedieri, vreau să vă spun că aici am văzut o dată că sunt trecute 1.120 de locuri de
depozitare a gunoiului, 1.120 de locuri înseamnă între 1,5 și 2 locuri de parcare, ceea
ce înseamnă că se desființează circa 2000 de locuri de parcare, ceea ce e o problemă
pentru Municipiul Focșani, unde parcarea e o problemă. Lăsați-mă să termin și după
aia completați, dacă aveți ceva de completat. În afară de asta aș vrea să vă spun că
trebuiesc, aici normal ar trebui fracție uscată și fracție umedă, da? E cam sofisticat
acest proiect, cu cântărire, e nevoie de 5 coșuri de gunoi reciclabil și 1 coș de gunoi
menajer, deci gândiți-vă în casă câte coșuri de gunoi trebuie să avem noi, fiecare la noi
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acasă, e un pic complicat, eu nu zic că, e OK, mergeți înainte, ne modernizăm, dar nu
știu, și normal că vor crește și costurile, nu? Cresc costurile, nu știu care a fost logica,
că a fost respins acest proiect de Vrancea Curată și știm foarte bine, deci asta ar fi
rugămintea mea, mai trebuiesc remediate anumite aspect, repet, suntem de acord cu
progresul, dar m-am uitat acolo mai trebuiesc o grămadă de mașini, de exemplu, zilnic
pentru a strange gunoiul, deci față de acuma, de exemplu în zona de case trebuiesc
circa 4 mașini, după implementarea acestui proiect, trebuiesc vreo 9 mașini ș.a.m.d.
Deci eu vreau pe scurt, așa vreau să spun, aveți în vedere acest aspect și mai faceți
modificările care se pot face pentru că suntem la nivelul unui proiect de fezabilitate
acuma. Da, mulțumesc!”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă îmi permiteți, domnule președinte.
Domnule consilier am spus și mai devreme și v-am spus și în ședința trecută, sunt
propuse 1200 sau 1120 de locații, din care noi trebuie să alegem maxim 330. Ei, repet,
au venit cu o strategie, nu este ceva, studiul de fezabilitate va stabili cu exactitate și
locul și unde, cât despre modul de colectare, deci acest program, acest document
strategic răspunde tuturor cerințelor impuse de legislație. Colectarea selectivă se face
pe fiecare fracție în parte, nu se face pe fracție umedă și pe fracție uscată.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Am zis că așa ar fi mai bine, pentru că
trebuie multe coșuri de gunoi. Asta am spus, trebuiesc vreo 6 coșuri de gunoi, gândițivă.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă dumneavoastră ați avut ocazia să
mergeți în străinătate, cei care au implementat acest sistem, să știți că așa l-au
implementat și au tomberoane pentru toate categoriile de deșeuri reciclabile pe de o
parte, pe de altă parte…”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, a fost o opinie, pentru
că eu stau și mă gândesc, sistemul e prea sofisticat…”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sistemul electronic pe care domnul consilier
îl invocă a fi prea sofisticat, nu este deloc sofisticat, dimpotrivă, nu va fi nevoie de o
creștere a numărului de mașini, pentru că se va eficientiza traseul făcut de mașini în
funcție de momentul încărcării tomberonului. Pubela respectivă va avea un senzor și
în momentul în care a ajuns la 80% din capacitatea de încărcare va da semnal
operatorului și operatorul va trimite o mașină doar acolo unde este necesar, nu se mai
plimba mașina să facă un traseu tabu în tot orașul. Deci e cu totul altceva, e o
eficientizare și o rentabilizare a traseelor, o rentabilizare a activității. Vă mulțumesc!
Dacă doriți să-l votați…”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Dacă mai sunt discuții?
Vă rog, domnule consilier.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, mulțumesc! Întrucât domnul Corneliu
Gheoca a fost inițiatorul acestui proiect, acum nu știu câte luni, de fapt anul trecut, eu
propun să fie coinițiatorul acestui proiect, să fie trecut să facă parte din inițiatorii
acestui proiect, pentru că am studiat și am studiat și ceea ce a scris domnul Gheoca și
ceea ce a prezentat această firmă și constat că e mult mai complet și mult mai adus de,
adus aproape de realitate cel propus de domnul Gheoca. Deci amendamentul meu
acesta este. Mulțumesc!”
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Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, mulțumesc!
Domnule secretar…”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Eu cred că problema cu,
coinițiatorul sau coautorul proiectului de hotărâre a fost rezolvată de luna trecută.
Haideți să fim sinceri și obiectivi, a fost o discuție cu privire la calitatea
dumnealui de initiator, am zis că cel care inițiază un proiect de hotărâre trebuie să
formuleze o hârtie, o solicitare. Domnule Gheoca, haideți vă rog frumos, haideți să fim
sinceri, pentru că ultimul cuvânt al dumnealui, luna trecută a fost că pe lege, pe Codul
Administrativ, nu se poate. Este domnule Gheoca? Ați făcut o solicitare la care ați
primit răspuns.”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Deci domnule secretar, ședința
trecută, când a fost discuția despre și s-a și formulat un amendament cu privire la
trecerea mea ca și coinițiator, da, la sfârșitul ședinței dacă îmi aduc aminte bine, v-ați
notat numerele de înregistrare ale celor 2 solicitări pe care eu le-am depus la Primărie,
privind acest proiect, da, cu privire la acest proiect de colectare selectivă a deșeurilor
menajere. Este vreo problemă să se afirme public că în acest document strategic
integrat, a fost generat în urma inițiativei domnului Primar și a domnului consilier
Gheoca, eu atât vă întreb și e foarte mare deranjul să apar ca și coinițiator?”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, să ma întrebați pe
mine…”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Noi nu ne referim la termeni
aici, de coinițiator, este corect ce spuneți dumneavoastră, că s-a semnat un document,
are într-adevăr legătură acest document strategic, are legătură, e un pic mai stufos făcut.
Apare cântarul în plus, apare cartela, da? Dar eu vorbesc de titulatură.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”De principiu.”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”De principiu. Eu nu vorbesc
de lege acum. Așa am rămas stabilit data trecută și dat fiind faptul că ședința trecută sa formulat un amendament care nu a mai fost supus la vot, pentru că a fost proiectul
retras, domnul consilier Bîrsan a reluat amendamentul. Eu atâta vă întreb, există vreo
problemă să afirme că în acest document strategic a fost generat în urma a 2 inițiative
făcute de consilierul Gheoca și de domnul Primar?”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Mi se pare că picăm
într-o sferă a hilarului de acuma, domnule consilier, cu tot respectul vă spun, dacă
dumneavoastră nu aveți nicio hârtie prin care să solicitați inițierea unui proiect de
hotărâre având acest obiect…”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Păi nu vi le-am arătat domnule
secretar, data trecută, cu numere de înregistrare?”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Și v-am spus că ați
primit răspuns.”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Păi nu le-am primit, că dacă le
primeam…”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Haideți să facem proba
acum, ce ați scris și dacă v-am, și ce răspuns ați primit.”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Da, eu m-am…”

11

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Are legătură cu acest
proiect?
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”80% da. Păi v-am spus că sau, au venit cu lucruri noi. Acest document strategic pe care noi îl avem acum supus
pentru aprobare, da, spre aprobare, are niște noutăți, că este și normal să fie, proiectul
meu sau inițiativa mea…”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Inițiatorul depune o
solicitare și cu Aparatul de specialitate al Primarului formulează materialul care va fi
înaintat comisiilor de specialitate…”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Corect.”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Am parcurs procedura
asta?”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Nu, domnule secretar.”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Păi și atunci cum puteți
fi dumneavoastră inițiatorul unui proiect?”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Păi atunci haideți că vă întreb.
Lăsați-mă să termin. Vă întreb altceva. Anul trecut, lăsați-mă, vă rog. Domnule deci
anul trecut când a fost supus, am avut la mapă proiectul de aprobare a execuției sau a
indicatorilor tehnico-economici, nu mai rețin exact, pentru locul de joacă care s-a făcut
pe Peneș Curcanul, corect? Și s-a și finalizat tot anul trecut, s-a dat drumul la el. Acel
proiect sau inițiativă de proiect a fost a colegului meu, Alin Dobre. Și atunci s-a
formulat un amendament, tot referitor la acest lucru, că omul a depus o solicitare în
sensul acesta. Dar ce e așa de, ce nu înțelegem?”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”O secundă, dați-mi voie puțin, domnule
Bîrsan. Domnule eu nu am nimic împotrivă să fiți trecut ca și coinițiator, este o idee a
dumneavoastră care a venit într-adevăr, dar ideea asta în primul și în primul rând că e
a dumneavoastră, că e a mea, că e a oricărui alt coleg de aici din sală, domnilor este o
strategie care trebuia s-o aplicăm pentru a respecta prevederile Ordonanței 74/2018.
Fără această strategie nu se putea respecta această prevedere legală, deci hai să punem
dar atunci, inițiatorul legii, ca și initiator al acestui proiect, n-am nimic împotrivă, văd
că discutăm…”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Păi discutăm pentru o
titulatură …”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Deci eu spun că aici noi trebuie să ne
conformăm prevederilor legislative în vigoare, care ne obligă să facem aceste strategii.
Vă mulțumesc!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule președinte vă rog să îmi dați
cuvântul, mulțumesc frumos! Domnule secretar, chiar este hilar, îmi pare rău că sunt
așa mai categoric și mai radical.”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog vorbiți la
proiect, nu sunteți avocat, la proiect vă rog.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”La proiect.”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Păi văd că vorbiți de
domnul Gheoca. La proiect…”
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Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu vorbesc de domnul Gheoca, vorbesc cu
domnul secretar, fiți mai atent și dumneavoastră.”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Sunt foarte atent.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule secretar spuneți-mi și mie, vă rog
frumos, câte proiecte ale noastre, depuse, au parcurs etapele pe care le-ați…”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Da, mulțumesc! Păi nu
vorbiți la proiect, îl întrebați pe domnul secretar câte proiecte. Ce treabă are cu
proiectul cu deșeurile, ce treabă, ce ăla…..Vă rog, domnule Tănase, aveți cuvântul.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Și domnule președinte, nu vă comportați ca
la grădiniță, să ne închideți microfoanele după bunul dumneavoastră plac, maturizațivă.”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Vă rog, domnule
Tănase.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Lăsați-ne să vorbim!”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am impresia că alții nu se maturizează.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Dumneavoastră faceți niște afirmații și nu
ne dați posibilitatea…”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Domnule Tănase
vorbiți, haideți vă rog.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ” Stimați colegi aș vrea să intervin un pic.
Deci eu nu pot să înțeleg, deci chiar și eu am rămas așa oarecum perplex, când l-am
văzut pe domnul secretar că intervine pe o chestie banală. Deci acum câțiva, de fiecare
data când propuneam și noi un proiect de hotărâre…”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”La proiect.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”…când propuneam un proiect de hotărâre,
ni-l lua cineva imediat, din majoritatea dumneavoastră și nu mai amintea nimeni, nimic
de noi, acum dacă a venit colegul nostru și a, deci în avans a propus acest tip de
colectare, nu știu de ce vă supărați. Aveți vreun target, e vreo problemă dacă apare un
coleg de la PNL pe acest, nu înțeleg chestia asta, discutăm așa aiurea? Mă scuzați,
mulțumesc!”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Haideți să, vă rog să-mi
permite-ți 1 minut. Domnule, în procesul-verbal de luna trecută am discutat acest lucru,
e adevărat? Am spus așa în ceea ce privește proiectul de hotărâre, da, au mai fost cazuri
și în trecut și îl citez pe domnul consilier Gheoca. Am spus că nu poate fi numit
dumnealui ca și coinițiator, că nu s-a parcurs procedura prealabilă, după discuții...”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”A avut posibilitatea, domnule secretar, să le
parcurgă?”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Domnule consilier n-a
luat nimeni, domnule inițiativa, domnule consilier. Ultimul cuvânt al domnului Gheoca
este următorul ”Am înțeles, bine, vă mulțumesc!”. Vă mulțumesc și eu!”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule secretar nu este corect ceea ce
faceți…..De ce-mi tăiați microfonul?”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Nu mi-ați cerut…”
Domnul consilier Neculai Tănase: „când am micșorat prețul la parcare. A venit
domnul Primar și a făcut un proiect și a spus că el este Primar și el trebuie să facă
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proiectul. Atunci nu v-am văzut să săriți așa ca o rachetă, că domnule vin și liberalii să
fie inițiatori sau coinițiatori, nu trebuia să fim numai noi neapărat. Nu înțeleg de ce
faceți chestile astea, chiar așa cu microfonul tăiat.”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Anul trecut ați avut mai
multe solicitări de inițiere de proiecte de hotărâre și am spus așa, că unele solicitări au
devenit proiecte, la altele ați primit răspuns.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Am depus aproape 100 de proiecte și nu
le-ați luat în considerare.”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Am spus că ați primit
răspuns la toate, unele au devenit proiecte, la altele ați primit răspuns.”
Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnule președinte, am o rugăminte la
dumneavoastră. Haideți să supunem la vot, s-au inflamat lucrurile de pomană, n-avem
nimic cu domnii consilieri, din contră, o să votăm pentru că așa mi se pare normal și
nu mai spuneți că nu vi s-a, ați mai făcut și un gard și vi l-am votat. Adică cum noi
suntem împotriva dumneavoastră. Ați venit cu ideea asta, cu proiectul ăsta, suntem de
acord, nu suntem de rea-credință, credeți-ne pe cuvânt. Domnule Gheoca, dar era clară
treaba, noi am fost de acord în secunda următoare, nu trebuie să vă inflamați atâta. Da
domnule aveți, nu înțeleg colegii care se inflamează atâta.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte dacă îmi
dați voie…”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Nu vă dau voie că…”
Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Bun, haideți să votăm ca să nu ma pierdem
timpul, că pentru așa proiect stăm atâta, vă rog frumos, domnule președinte.
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu :”Vă rog domnule Dobre.
Domnul consilier Alin Dobre: ”Mulțumesc domnule președinte. Putem spune
că și inițierea proiectului face parte din procedura prealabilă, practic nimic nu ne-ar
opri acum să votăm un amendament în care, prin care îl trecem pe colegul nostru
coinițiator. Păi asta am spus.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte…”
Domnul consilier Alin Dobre: ”Eu încercam…Am răspuns secretarului, că a
insistat…”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte, uitați-vă la
colegii dumneavoastră că aruncă injurii asupra colegilor din PNL, ”nebuni”, da, deci
calmați-vă, domnule președinte…”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”Supunem la vot
proiectul. Pentru care amendament? Care amendament? Care amendament? Spuneți-l,
domnule, că nu s-a înțeles nimic din balamucul ăsta pe care l-ați făcut, serios.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte fiți atent în
sală, că de aia sunteți acolo!”
Domnul Președinte de ședință Alexandru Nistoroiu: ”În momentul în care
creați atâta circ aici, n-am ce să văd.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Deci propun amendament ca domnul
Gheoca să fie coinițiator al acestui proiect. Păi n-a fost, n-a auzit. N-a auzit, băi frate.”
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Costel Bîrsan şi se aprobă
cu 20 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu
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Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița,
Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu,
Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș,
Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan.
Se supune la vot proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi şi se adoptă cu 20
voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru,
Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu,
Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Ana-Maria
Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Neculai
Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Dobre Alin, Costel Bîrsan devenind
hotărârea nr. 29
Se prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării a două burse „Maior Gh. Pastia” în domeniul artelor
spectacolului, respectiv aprobarea Regulamentului pentru acordarea Bursei
„Maior Gh. Pastia”; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Discuții?
Dl. consilier Mihai Nedelcu „am un amenament la proiect, în completare va fi:
la lansarea programului de burse începând cu data de 01.03.2020, doar pentru anul
2020, jurizarea și anunțarea cetățenilor municipiului Focșani să fie pe data de
26.04.2020 și primirea dosarelor de înscriere să fie în perioada 02.03. – 04.04.2020.”
Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 11 voturi
„pentru”din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu
Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai
Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu.
Se supune la vot proiectul nr. 17 și se aprobă cu 11 voturi „pentru” din partea
domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică
Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Ungureanu
Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind hotărârea nr. 44
Se prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 114058 din
20.11.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Elaborare PUZ – Cartier rezidențial strada Cotești nr. 101 – locuințe
individuale” Focșani, intravilan, str. Cotești 101, T. 128, P. 6706, 6717, nr. cad.
64913, 64915, pe terenurile în suprafață de 21333,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi
Valentin Misăilă
Discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 30 și se aprobă cu 11 voturi
„pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu
Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai
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Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind
hotărârea nr. 54
Se prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.2817 din 11.01.2019
privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”
CONSTRUIRE BIROURI ȘI LOCUINȚE COLECTIVE D+P+5E” – ce se va
realiza în județul Vrancea, FOCȘANI, str.Lupeni, nr.9, nr.cad. 56004, pe terenul
în suprafață de 1.131,0 mp; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 33 și se aprobă cu 11 voturi
„pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu
Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai
Petruț, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, devenind
hotărârea nr. 57.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Alexandru Nistoroiu
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