ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
Încheiată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local
al municipiului Focșani din data de 29 ianuarie 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.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului Focşani,
deschide şedinţa ordinară din 29.01.2020, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului
Primar nr. 46/23.01.2020, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri
locali.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului Focşani:
„Vă fac cunoscut că absentează de la această ședință domnul consilier local Mihai
Nedelcu și domnul consilier local Ionuț Filimon.
19 consilieri prezenți, apreciez că este ședința statutară și îndeplinită condiția
prevăzută de art.137, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr.57.
Dacă aveți observații pe marginea procesului-verbal al ședinței extraordinare din
14 ianuarie 2020 când a avut loc prima ședință a acestui an.
Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate?
Vă reamintesc, o ședință extraordinară ... vă rog d-na consilier Dimitriu”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Bună ziua. Domnule Secretar, vă rog să
consemnați că nu voi participa la vot, pentru că nu am fost la acea ședință. Mulțumesc”.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului Focşani :
„O să menționăm în cadrul procesului-verbal de astăzi. Vă mulțumesc.
Dacă mai sunt alte observații, sugestii, propuneri! Înțeleg că nu sunt”.
Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate, se supune la vot procesul-verbal
şi se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o neparticipare la vot din partea d-nei consilier
Ana-Maria Dimitriu.
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mulțumesc domnule Secretar,
bună ziua tuturor.
Domnule Secretar, cu dvs. aș avea o rugăminte, dacă …”.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului Focşani:
„… pe procesul-verbal …”.
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „… nu pe procesul verbal … Păi,
având în vedere faptul că de câteva ședințe încoace, nu mai avem capitolul Diverse și
declarații politice, aș vrea să vă întreb …”.
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D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului Focşani:
„… eu dau cuvântul domnului Președinte de ședință, deschide ședința și intrăm
în ordinea de zi, da!
Bine, domnule Președinte, vă rog să preluați”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „”. „Mulțumesc domnule
Secretar.
Bună ziua. Bună ziua domnule Primar, stimați invitați. Bine ați venit la prima
ședință.
Dacă sunt discuții! Vă rog domnule Primar … spuneți domnule consilier”.
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mulțumesc.
În ședința ordinară din noiembrie, am avut o interpelare și am solicitat punctual
anumite chestiuni referitoare la ENET și administratorul special. Puteți să-mi spuneți
stadiul răspunsului dacă … au trecut deja șasezeci de zile și nu am primit nici un
răspuns. Mulțumesc. Îl aștept”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „”. Poftiți
domnule
Primar.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc domnule Președinte de
ședință.
Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimați invitați,
reprezentanți ai mass-media.
Referitor la ordinea de zi de astăzi, propun completarea acesteia cu un singur
proiect, și anume:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreținere în Centrul Social Multifuncțional, Cantina de Ajutor Social și Cămin
Persoane Vârstnice, Serviciul Social, Cămin Persoane Vârstnice din cadrul
Direcției de Asistență Socială Focșani pentru anul 2020”.
Vă mulțumesc”.
- Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și anume: Proiect de hotărâre
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Centrul Social
Multifuncțional, Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice, Serviciul
Social, Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială
Focșani pentru anul 2020 și se aprobă cu 11 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere” din
partea doamnelor consilieri: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina
Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin Dobre, Dan
Buzoi, Neculai Tănase și Costel Bîrsan.
Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 11 voturi
„pentru” și 8 voturi „abținere” din partea doamnelor consilieri: Ana-Maria Dimitriu,
Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru
Gheoca, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase și Costel Bîrsan.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „ Supun un minut pentru
fiecare consilier în parte.
Vă rog domnule consilier”.
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D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Aș propune două minute pentru
fiecare consilier. Mulțumesc”.
Se supune la vot prima propunere a domnului Președinte de ședință Alexandru
Nistoroiu: alocarea unui minut pentru fiecare consilier, la fiecare proiect și se aprobă
cu 10 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă” din partea doamnelor consilier Ana-Maria
Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: CorneliuDumitru Gheoca, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Costel Bîrsan și 1
vot „abținere” din partea domnului consilier Emanuel Gongu.
Se supune la vot a doua propunere a domnului consilier Corneliu-Dumitru
Gheoca: alocarea a două minute pentru fiecare consilier, la fiecare proiect și nu se
aprobă cu 9 voturi „pentru” și 10 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier:
Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban și a
domnilor consilieri: Marius-Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Radu
Nițu, Mihai Petruț și Daniel Ungureanu.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „”. „Deci, va rămâne un
singur minut pentru fiecare consilier”.
La şedinţă participă:
- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul muncipiului Focşani;
- d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
- d-nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;
- d-na Micşunica Baciu – Şef Serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
- d-na Cristina Dăscălescu – Şef Serviciu administraţie publică locală, agricultură;
- d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu Administrarea domeniului public și privat,
publicitate;
- d-nul Adrian Măgdălin – Șef Serviciu Investiții;
- d-nul George-Daniel Păduraru-Coban - Șef Serviciu Strategie si dezvoltare urbană;
- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte;
- d-nul Cristian Roșca – Șef Birou urmărire, încasare și executare silită;
- d-na Rodica Constantinescu – Inspector Serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
- d-na Daniela Pamfil – Inspector Serviciul Corp control al Primarului;
- d-na Diana Cotea – Inspector Birou agricultură;
- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică;
- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
- d-nul Mihai Ciobotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Școlară
Focşani;
- d-nul Sorin Francu – Director Teatrul Municipal Mr.Gh.Pastia Focșani;
- d-nul Adrian Vulpoiu – Director CUP Salubritate SA Focșani;
- d-nul Costel Dochioiu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
- d-nul Viorel Ciubotaru – Director CSM Focșani 2007;
- d-nul Nelu Ioniță - Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani;
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La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi
reprezentanţi ai mass-media locale.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: ” Începem ședința prin
a vă prezenta proiectul ordinii de zi care cuprinde 26 puncte:
Secțiunea I – proiecte de hotărâri:
1. 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;
2. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la
stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării contribuției de
întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul Social Multifuncțional
Cantina de Ajutor Social și Cămin persoane vârstnice - Serviciul Social Cămin
persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani pentru anul 2020;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a costului mediu lunar de
întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public Creșe;
4. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 125/304/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
numărului de posturi pentru Aparatul permanent de lucru al Consiliului local al
municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
5. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții
și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului
de personal pentru Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru realizarea
obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat,
supraveghere video, canalizații, rețele curenți slabi, str. Carpați, str. Constituției, str.
Plevnei, str. Mitropolit Varlaam (tronson cuprins între bdul. Unirii și str. Bucegi),
municipiul Focșani, județul Vrancea”;
8. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 122/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
faza Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții: „Sistematizare
verticală și rețele exterioare str. Măgura nr. 123”;
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9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 464/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: „Construire
gard împrejmuire și camere de luat vederi la Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu,
strada Tinereții nr. 2”;
10. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 18/2007 privind avizarea proiectului faza studiu de
fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Sala de Sport multifuncțională la Grupul
Școlar Auto” din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,50 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2020 pentru susținerea proiectului „Poștașul
inimii”, inițiat și organizat de Consiliul local al Tinerilor Focșani;
12. proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea
imobilului-monument istoric din Focșani, str. Cernei nr. 12;
13. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea
imobilului-monument istoric Casa dr. Boiu, cod LMI VN-II-m-B-06463 din Focșani,
str. Republicii nr. 11, T. 39, P. 2504, aflat în proprietatea Societății Comerciale
Garantat-Financ SRL reprezentată de domnii Potlog Constantin și Potlog Daniela
Odette;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în
suprafață de 10,90 mp situat în Focșani, bdul. București nr. 6A, bl. 6A, județul Vrancea,
T. 159, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnul Mihu
Viorel;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în
suprafață de 18,00 mp situat în Focșani, str. Greva de la Grivița nr. 9, bl. 9, județul
Vrancea, T. 95, P. %5315 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către
domnii Stoica Ionica și Stoica Costel;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în
suprafață de 49,00 mp situat în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 31C, județul Vrancea, T. 210,
P. %11535 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnii Cristian
Constantin Palaghia și Laila-Doina Palaghia;
17.

proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere, pentru
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locuințele din fondul locativ de stat aparținând domeniului privat al municipiului
Focșani, în conformitate cu Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
18. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii unor bunuri în domeniul
privat al municipiului Focșani;
19. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la modul de
concesionare al bunurilor proprietatea publică și privată a municipiului Focșani;
20. 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 nr. 386/2019
privind aprobarea listei de priorități;
21. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de
4 (patru) 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;
22. proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi zilei de Dragobete, sărbătoare
tradițională românească, în data de 23 februarie 2020;
23. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 86,90 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2020 pentru organizarea sărbătorilor de
primăvară 1 și 8 martie 2020;
24.
proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în
Centrul Social Multifuncțional, Cantina de Ajutor Social și Cămin Persoane Vârstnice,
Serviciul Social, Cămin Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială
Focșani pentru anul 2020.
25. Raport pentru anul 2019 privind transparența decizională în administrația
publică, conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată;
26. Raport privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu
handicap în semestrul al II-lea al anului 2019, asistenți care lucrează în baza
contractului de muncă încheiat cu Primăria municipiului Focșani.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „Vă rog”.
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D-nul consilier Neculai Tănase: „De ce nu acceptați Diverse?”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „”. „Nu a fost nici o
discuție. Ați propus dvs?”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „Da, eu propun să introducem pe ordinea de
zi capitolul Diverse”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „”. „Propuneți și o să
supunem la vot”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „Da, asta vă propun, adică ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „... propuneți”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „Normal, cum a fost până acum ... cum a fost
până acum, ani de zile, acum în ultima perioadă, nu știu de ce v-ați ferit așa de chestia
asta!
Propun introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse”.
Se supune la vot propunerea domnului consilier Neculai Tănase și anume
introducerea pe ordinea de zi a punctului Diverse și nu se aprobă cu 8 voturi „pentru”
și 11 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina
Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban și a domnilor consilieri: MariusEusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Mihai Petruț, Daniel
Ungureanu și Emanuel Gongu.
D-nul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc. În afară de ședința asta, mai sunt
patru ședințe și după aceea o să fie Diverse ca lumea. Acum, mergeți așa”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „Da. Domnule consilier
... nu v-am dat cuvântul ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... aștept să-mi dați cuvântul înainte de
începerea ordinii de zi”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „”. „Vă rog”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte.
Pentru că nu există punctul Diverse de foarte mult timp pe ordinea de zi, o să
vreau să iau cuvântul înainte de a începe ședința de consiliu ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „... nu se poate ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... local ... ba se poate, pentru că privește
cetățenii municipiului Focșani, și sunt ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „... nu se poate, vă rog
...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... și sunt doleanțele dumnealor”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „”. „Mulțumesc”.
Se prezintă punctul 1 al ordinii 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;
D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Mulțumesc domnule Președinte.
Referitor la acest proiect, aș vrea să vă readuc la cunoștință sau să vă aduc
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la cunoștință celor care nu ați aflat, din 2018, din 12 februarie și în februarie 2019 am
depus la Registratura Primăriei două inițiative pentru amplasare de platforme subterane
pentru colectare selectivă a deșeurilor menajere. Văd că acest proiect are un procent de
80% și se regăsește și în inițiativele depuse de mine. Ele au fost preluate, ca să spun
așa, de la Cluj unde acest proiect este implementat, a fost implementat și este foarte ok
acolo. Au fost o sută de platforme montate, cu un milion de Euro. Costul unei platforme
de execuție fiind undeva între optmii cinci sute și unsprezece mii, din datele pe care le
dețin eu referitor la acel proiect.
Observ acest proiect, hai să-l numesc, ambițios, să vedem acum cum va fi
implementat și mi-ar fi plăcut să mă regăsesc la inițiator, dat fiind faptul că pe lângă
domnul Primar, dat fiind faptul că din 2018 tot mă lupt cu aceste inițiative la care nu
am primit nici un răspuns până în acest moment. Mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „Mulțumesc domnule
consilier. Dacă mai sunt discuții! Vă rog domnule consilier”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos.
Aseară la Ateneul Popular am avut o dezbatere pe acest subiect. Printre altele
am prezentat o observație, din punctul meu de vedere, termenul sau timpul prea scurt
între dezbaterea publică și expunerea lui spre aprobare Consiliului Local.
Sigur că domnul Primar a venit cu știrea că este deja de nu știu câte zile pe
site-ul Primăriei dar, cum v-am spus, sunt și anumite persoane care nu pot vizualiza,
nu au internet, mă rog din diverse și diferite motive, nu pot citi astfel de proiect.
Este o inițiativă lăudabilă din punctul meu de vedere acest proiect, intrăm și noi
în rândul lumii, țărilor civilizate, în rândul lumii cum se spune, dar cred că e făcut
foarte, foarte, foarte aproximativ, ca să nu spun altfel.
Una dintre probleme pe care vreau să o expun, în proiectul de pe site-ul
Primăriei, costul estimativ este între trei virgulă opt și patru virgulă două milioane de
Euro. Dvs. aseară, sau cei care au venit și au prezentat proiectul au spus că, costă între
șase și nouă milioane de Euro, și din calculele noastre, că de atunci am început și noi
să ne documentăm, poate să ajungă la treisprezece milioane de Euro. După aceea
anumite, să spunem probleme care ulterior pot apărea.
Vedeți dvs. și la Cluj și în alte țări, sunt experimentale și pe anumite zone
istorice, nu peste tot. Pentru că ... să deservești acele pubele îngropate, odată locurile
de parcare necesită undeva dispariția a patru locuri de parcare, pentru fiecare punct ...
ba da, pentru că acolo domnule Primar este o mașină foarte voluminoasă, este o mașină
care vine și le ridică, destul de mare și are nevoie de manevre în zona respectivă.
Altă chestie ce vreau să vă spun, referitor la cardurile respective. Păi, se vor
defecta, fiind în pământ, cântar ș.a.m.d., sunt lucruri care ... vedeți dvs. nu țin așa cum
credem noi.
Eu zic că ar trebui atent gândită chestiunea asta, să nu ne trezim că îl facem,
cheltuim banii și după aceea rămânem cu banii dați.
V-am adresat o întrebare ieri. Ce facem cu acele pubele de o mie o sută de litri?
Sunt circa trei mii de bucăți, și dvs. ați spus că vor fi cedate cu titlu gratuit agenților
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economici. Păi, cum facem cu banii pe care i-am cheltuit noi pe ele, cetățenii, până la
urmă din buzunarul cetățenilor au ajuns să fie cumpărate aceste ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „Haideți, să finalizați,
da”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „Trei mii de pubele. Domnule Primar ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „S-a scurs timpul, da!”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „Poftiți !”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „ Da, spuneți, dar ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „Dacă poate să dea domnul Primar un răspuns
că ... trei mii de pubele au costat ceva bani, le aruncăm așa pe apa Sâmbetei? Ceea ce
e la noi, risipa banilor publici.
Haideți să gândim proiecte care să fie bune de la început, să fie implementate și
să nu risipim banii.
De asemeni, propun ca domnul Gheoca să fie trecut ca și inițiator de proiect.
Pentru că dânsul de două luni de zile, și a și făcut revenire ... de doi ani, scuzați-mă, a
prezentat acest proiect la dvs. domnule Primar. Și cum dvs. aveți obiceiul de a vă însuși
proiectele consilierilor și pe celelalte care nu vă convin, le blocați, așa ați făcut și aici.
Corect este să-l propunem și pe dânsul ca și inițiator de proiect. Mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „Dacă mai sunt discuții.
Da, vă rog domnule consilier Tănase”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc domnule Președinte. Vreau să vă
spun că și eu am fost ieri prezent la dezbaterea publică. Proiectul mi s-a părut frumos,
dar total irealist pentru Focșani-ul zilelor de astăzi.
Eu ... sunt multe cartiere în Focșani care nu-i văd să vină cu cardul să depoziteze
gunoiul de toate felurile în aceste pubele. Mi se pare prea sofisticat. Și am temerea că
acest proiect va rămâne doar la nivelul unui studiu de fezabilitate. Să dea Dumnezeu
să fie mai mult de atât, dar nu cred”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „Da, mulțumesc. Domnul
consilier Buzoi, vă rog”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „Mulțumesc. Deci, nu am luat cuvântul ieri la
ședința publică întrucât vreau să spun câteva lucruri acum. Este vorba de acest proiect
care, ca orice proiect poate fi perfectibil. El este foarte bun, să vedem cum e cel mai
bine pentru noi.
Dvs. ați dat exemplu ieri despre Japonia. Foarte bine. Eu pot să vă dau un
exemplu asemănător despe Elveția care este la noi. Pentru a face economie de bani și
pentru a avea o soluție cât de cât bună. Ceea ce am văzut acolo este în felul următor:
au niște saci menajeri pe culori care sunt făcuți la o anumită rezistență în funcție de
greutatea gunoiului pe care-l pui. În momentul în care plătești taxele și impozitele la
Primărie sau unde se plătesc ele, fiecare familie, sau nu cred că familie ... cum e și la
noi, primește sacii aceștia. Deci, un număr de saci pe culori, în funcție de ce dă. Dacă
cere sac de șase kilograme, i se dă sac de șase kilograme și știe că duce sacul acela.
Sacul este nominalizat, cu un cod de bare sau cu nume, sau ceva de genul acesta. În
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momentul în care omul vrea să pună mai mult, acel sac se rupe. Și dacă se rupe sacul
acela, omul este amendat. Asta presupune că dispare cardul ... sau cardul acela ... să
vedem cum este cu cardul, cântarul care este posibil ca la temperaturi, ploaie, adică
zăpadă să dea erori și toate celelalte.
Deci, asta este una dintre propuneri. Deci, la acest document, cred că mai trebuie
discutat. Am spus, orice este perfectibil. Orice idee trebuie luată în calcul și discutată.
Mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Alexandru Nistoroiu: „Mulțumesc. Dacă mai
sunt discuții, dacă nu supunem la vot”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În proiect mi s-au adresat mai multe
întrebări și vreau dacă-mi permiteți întâi să vă dau răspunsul și apoi... sau cum doriți...
vreți să propuneți la vot... bun... în ceea ce privește cele 3000 de pubele, aici este de
fapt vorba despre aprobarea unui document strategic, nu este vorba despre o soluție
tehnică impusă în baza căreia noi să acționăm ca atare. Deci acele 3000 de pubele în
primul rând nu au fost achiționate din banii cetățenilor, ci au fost achiziționate din
banii, din fondurile Uniunii Europene în cadrul proiectului dezvoltat de Vrancea curată,
SMID, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor și acele 3000 de pubele le vom
utiliza în Municipiul Focșani, deci nimeni nu spune... și nu le dăm cu titlu gratuit
cetățenior. La agenții economici le punem la dispoziție cum punem orice pubelă așa
punem și pentru agenții economici, care ar fi diferența, adică dumneavoastră vedeți că
pentru agenții economici ar trebui să-i punem să-și plătească pubelele? Eu asta întreb?”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Primar... dumneavoastră ieri ați
spus...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da le punem...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Că le puneți și le cedați cu titlu gratuit...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, pur și simplu le amplasam în
zona agenților economici pentru a putea să colectăm de la agenți economici, pentru că
soluții...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Dați-mi exemple de agenți economici unde
veți pune pubele acolo...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Uitați la Lidl în fața casei
dumneavoastră punem acolo 3-4 sau 5 pubele, depinde și vom pune câte un autocolant
pe ele și stabilim exact pentru ce tip de deșeuri va fi utilizat.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Deja sunt acolo pubele, domnule Primar.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar sunt ale lor, acum le punem noi
pe patru fracții.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Nu, nu-s ale lor, sunt ale primăriei undeva
pe Magheru..”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vor fi utilizate strict de Lidl
pentru... haideți să vă spun o chestiune...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule e vorba de 3000 de pubele.”
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt 15.000 de agenți economici în
Municipiul Focșani. Luați în calcul toate magazinele și vă ies calculele. Vă garantez că
le știu, dar vă dau și 3 la birou la dumneavoastră, să știți.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Chiar urma să vă rog.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să știți că vom pune la dispoziție,
așa că nu vă faceți griji că vor fi utilizate tot în Muninicipiul Focșani și tot pentru
cetățenii municipiului chiar dacă funcționaează în calitate de societăți comerciale, în
calitate de persoane fizice autorizate sau doar persoane fizice. Bun...”
Despre costuri și fiabilitate. Costurile au fost estimate, dar nu sunt bătute în cuie
și așa cum am spus-o de fiecare dată, toate costurile sunt estimate în funcție de ofertele
existente în piață. Costurile sunt variabile așa cum v-am spus și ieri la dezbaterea
publică în funcție de caracteristici, în funcție de ceea ce ne dorim. Da, la Cluj s-au
instalat, dar fără aceste sisteme de comunicare, fără cântar pentru a determina... deci
sunt pur și simplu niște platforme îngropate care se ridică și nu trebuie....
dumneavoastră cred că n-ați înțeles și mai dați-mi voie să vă explic încă o dată.. este
vorba de o platformă lată de 2 metri pe 5 metri sau 6 metri, între 5 și 6 metri cu
aproximație. Platforma respecitvă are pe ea dispuse 5 europubele de 1,1 metri cubi,
platforma se ridică în momentul în care... se poate ridica și modular și toată, da? În
momentul în care a venit mașina de gunoi, ea se oprește, se ridică și lucrătorul le ia pe
rotile și le duce, nu acționaează cu absolut nimic mașina respectivă în zonă... deci el se
oprește ca și acum în dreptul zonei unde... poate să oprească și la 70 de metri, se plimbă
lucrătorul cu pubela respectivă până la mașină, deci nu face nimic mașina respectivă.
Cel mult mașina poate să dea dacă sunt sisteme hidraulice dependente de sistemul
hidraulic al autospecialei, pot fi cuplate pe sistem hidraulic, sau pe sistem electric. Sunt
mai multe variante, de asta vă spun.
Aici este vorba despre un document strategic, nu aprobăm acum proiectul.
Documentul strategic va sta la baza elaborării caietului de sarcini prin care se va scoate
la licitație studiul de fezabilitate unde ne va spune exact, domnule în zona Obor merg
tipurile astea de platforme, în zona Sud merg aceste tipuri de platforme... v-am spus și
ieri 1.120 de locații stabilite prin strategii, un document strategic, este o viziune cam
unde ar trebui să ajungem noi cu acest sistem de colectare selectivă a deșeurile, nu
înseamnă că aici ni s-au dat datele tehnice. Ați văzut foarte clar că și reprezentații firmei
care au eliberat acel document, au spus foarte clar, noi nu vă dăm datele tehnice, noi
vă dăm doar niște estimări în funcție de care vom putea stabili cu exactitate în studiul
de fezabilitate care va sta la baza elaborării proiectului tehnic și execuției acestei
lucrări. Deci, încă o dată, locurile de parcare nu sunt ocupate, am văzut într-un alt oraș,
nu vreau să dau nume că-mi este prieten primarul de acolo, pusă total aiurea, adică întradevăr erau 4 locuri de parcare și platforma pusă pe capăt așa și într-adevăr patru locuri
de parcare ocupate așa, eu nu vreau să fac așa. Se poate dispune platforma de parcare,
se poate ocupa o parcare maxim una și jumătate în care să ai posibilitatea să ieși cu
pubela.
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Primar, eu sunt de acord cu acest
proiect și chiar dorim cu toții așa ceva,, dar să ne gândim bine dumneavostră spuneți
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că sunt doar 2 locuri de parcare, eu zic că sunt 4, pentru că acea mașină este destul de
mare și voluminoasă, ea trebuie să întoarcă acolo, trebuie să se miște.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vom căuta să amplasăm în zone...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Hai să zicem 2 locuri...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nici 2 locuri nu va fi nevoie, pentru
că nu trage lângă ea înțelegeți, deci are locul de parcare, deci este de... blocul de
parcare, să luăm cazul în care locurile de parcare sunt... iar aici este strada, aici este
platforma de colectare cu 4 guri într-o margine și aici este strada, se ridică aceasta,
mașina de gunoi vine și stă pe carosabil, nu are nicio treabă cu locurile celelalte de
parcare. Scoate lucrătorul pubela într-o parte și vine și o descarcă.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Ieri ne-ați dat exemplu la ANL sub formă de
U, dar acolo nu cred că sunt numai 2 locuri de parcare pierdute. În sfârșit aceasta
rămâne de vazut...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Haideți să-mi duc raspunsul până la
capăt...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Această firmă care a făcut acest studiu, păi
anul trecut a avut un singur angajat, și studiul ăsta făcut de dânșii este atât de
aproximativ încât încep să cred că e mai bun al domnului Gheoca...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu nu l-am vazut pe al domnului
Gheoca... nu mi-l aduc aminte, nu e vorba... e altă discuție... nu ați înțeles prea bine ce
a zis domnul Gheoca. E o interpelare a domnului Gheoca la care s-a formulat un
răspuns... e legat de altceva și am spus că este la mapă...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Este un proiect... da? Ok, mă scuzați...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu are nicio treabă. O să vi-l punem
la dispoziție. Bun în ceea ce privește cardurile, asta este soluția care ne-au propus-o,
dar nu neapărat poate fi pe bază de card, poate fi pe bază de orice și nu cred că
focșănenii sunt atât de înapoiați pe cât îi considerați, pentru că spuneați că se încurcă
în carduri, pentru că fiecare...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”N-am spus eu așa ceva, am spus că aceste
depozite subterane care spuneți că ridică, domnule se defectează... domnule Primar,
haideți să nu... deci încă o dată vă spun să nu ne înțelegeți greșit, dorim să se
implementeze acest proiect, dar aceste dispozitive care vor fi subterane sunt supuse
defecțiunii, nu-i chiar așa cum spuneți dumneavoastră...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa cum v-am spus și ieri, toată
această investiție este destul de amplă și va trebui să lotizăm și să încercăm dacă vreți,
putem face un lot, primul lot putem face un lot experimental, lotizăm cele 173 de puncte
în care vor fi amplasate... luăm 10-20 de platforme unde vom face și facem un
experiment, dar nu trebuie să faci experinent atât timp cât constructorul ne va dă
garanțiile necesare pentru a răspunde tuturor cerințelor tehnice din carnetul de
sarcini...2... ce a spus domnul consilier Buzoi, referitor la o taxă fixă, domnilor... vreți
iar să vă reamintesc că eu am vrut să facem acea taxă fixă pe care am numit-o de habitat
și să renunțăm la tariful de la CUP Salubritate. Ba da, am zis că e o taxă fixă care se
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plătește de către cetățean în momentul în care vine la primarie să-și plătească impozitul
și taxele.”
Domnul consilier Buzoi Dan: ”Nu, nu, am spus că în momentul în care plătește
taxele primește acele pungi...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun și contravaloarea serviciului
cum îl achit?”
Domnul consilier Buzoi Dan: ”Al serviciului de pungi?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, al serviciului de colectare
gunoi, cum îl achit în exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră?”
Domnul consilier Buzoi Dan: ”Păi către salubrizare în funcție de capacitatea pe
care o ia la punga respectivă se plătește taxa.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci revenim la taxa...”
Domnul consilier Buzoi Dan: ”Taxa respectivă sau impozit...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi asta voiam să vă spun și asta a
fost și discuția și în cadrul asociației de dezvolatare intercomunitarea Vrancea Curată
prin care ni s-a spus și dând exemplul nostru care e foarte elocvent că avem la acest
moment doar 52000 de persoane abonate la CUP Salubritate și în realitate sunt cel puțin
75.000 care locuiesc efectiv în municipiu, consultantul adus de domnul director,
colegul nostru, Emanuel Gongu, ne-a spus foarte clar, ca să reușim să facem o încasare
cât mai aproape de adevăr a cantității de gunoi colectată din municipalitate, cea mai
bună soluție n-o reprezintă tariful plătit la operator, ci o reprezintă taxa care să se achite
odata cu celelalte impozite și taxe anual... pentru că la tarif pătesc 52000, în realitate
trăiesc 75000, exceptând cei care trăiesc în localități limitrofe și-și desfășără activitatea
în municipiu. Ori CUP Salubritate colectează întreaga cantitate de gunoi produsă de
75000 de locuitori. Ceea ce înseamnă că din punct de vedere al încasării contravalorii
serviciului, mai rentabil ar fi pentru noi, adică mai rentabil... mai echitabil, nu mai
rentabil ar fi să introducem o taxă, taxa de habitat pe care eu am vrut să o introduc la
un moment dat și am renunțat la acel proiect... renunțam la tariful practicat de CUP
Salubritate și introduceam o taxă care se numea taxă de salubritate s-o numim și atunci
fiecare cetățean în momentul în care vine să-și plătească impozitele la primărie, știe ca
are de achitat si această taxă de guloi și nu mai plătește factura lună de lună la CUP
Salubritate.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Bun dar cei care sunt plăcați din țară?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și cel care e plecat face o declarație
la ghișeu și spune că e plecat pe o anumită perioadă și nu i se calculează.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Dumneavoastră ați luat de la starea civilă...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La Serviciul de Evidență a
populației avem 93 de mii nu 75 de mii de locuitori.... eu am spus că din statistici avem
aproximativ pentru 75000 de locuitori care locuiesc efectiv din 93.900...”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Eu nu cred asta...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă spun că da... astea sunt
discuții care le vom face ulterior în momentul în care se va implementa și sistemul de
management integrat al deșeurilor. Important este ca noi să ajungem să trecem de acest
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prim pas în care documentul strategic să fie aprobat aici, de către dumneavoară, ulterior
vom elabora... vom propune bani în buget pentru elaborarea studiului de fezabilitate și
a acelor perioade să le numim... acelor acțiuni de conștientiza a populației... fără aceste
acțiuni să știți că nici un stat din lumea asta care a introdus sistemul acesta de
management al deșeurilor și colectarea selectivă nu a avut succes pentru că trebuie să
facem în așa fel încât să-i punem pe oameni la curent cu noutățile și în același timp săi conștientizăm, să-i facem să înțeleagă că sunt foarte multe avantaje prin
implemnetarea acestui sistem. Eu vă mulțumesc.”
Domnul Președinte de ședință Nistoroiu Alexandru: ”Vă rog, domnule
consilier Gongu.”
Domnul consilier Gongu Emanuel: ”Da, vă mulțumesc domnule președinte de
ședință. Bună ziua tuturor, aș vrea și eu să spun câteva cuvinte despre acest proiect,
este într-adevăr un proiect care se regăsește în întreaga Europă aproape, iar în România
pe lângă cel de Cluj sunt și altele implementate, Suceava, Brașov... știu și costurile
exacte, i-am trimis domnului Vulpoiu numărul de contact al viceprimarului din
Harman, cel care s-a ocupat personal. Ce vreau să vă spun este că din punctul meu de
vedere, ok, acest proiect domnule Primar va dura undeva la 2-3 ani, chiar. Trebuie să
reținem un aspect, proiectul implementat de primarul Boc a fost implementat în anul
2017, când proiectul SMIT era în fază incipientă. Noi cu Vrancea curată suntem la
final, mai avem cele 8 platforme a celor de la Ciorăști, să sperăm că în maxim o lună
vor fi construite și vom scoate caietele de sarcini. Ce vreau să spun este că deși este un
proiect foarte bun, nu numai în Focșani ci în toate orașele din Vrancea, poate aduce
anumite complicații.
Eu știu ce zic, pentru că am vorbit cu colegii mei chiar acum, deși n-am vorbit
niciodată în ședință. L-am sunat pe colegul meu de la Cluj, directorul de la Cluj și mia dat niște detalii. Nici ei nu sunt funcționali ca și sistem de management integrat, dar
sunt mult în urma noastră. Noi suntem aproape de final. Părerea mea personală ar fi
fost că, acest proiect nou pentru Focșani ar fi putut fi discutat după începerea
proiectului ”Vrancea Curată”, pentru a nu ne suprapune.
Ați zis bine, domnule Bîrsan, despre acele 3 mii de recipienți. Da. Și domnul
Primar. Este o soluție bună, nu că le închiriem sau le vindem, pentru că acele pubele
sunt luate cu fonduri europene și fonduri de la Consiliul Județean. Ce să vă zic? Eu voi
fi de acord totuși cu acest proiect, deși m-aș fi abținut. Repet, este pe de o parte prea
rapid prea devreme gândit acest proiect, dar și prea târziu gândit, prin prisma faptului
că suntem aproape gata cu Vrancea Curată, care are bine stabilite toate platformele.
Totul este bine pus la punct. Vă mulțumesc!”
Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru Nistoroiu: „Da. Mulțumesc,
domnule consilier! Dacă mai sunt discuții? Vă rog, domnule Secretar!”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „În urma celor discutate, aș vrea să aduc la cunoștință două aspecte:
Pe de o parte, proiectul de hotărâre care face obiectul acestei ordini de zi la
numărul 1 a fost postat pe site-ul instituției, pe 5 decembrie. Respectiv la sugestiile
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dumneavoastră, v-aș întreba dacă apreciați ca dezbaterea pe proiect să nu se desfășoare
în imediata, știu eu, perioadă în care se ține ședința ordinară.
Păi trebuie o perioadă. Știți? Legea 52 ne obligă ca aceste proiecte de acte
normative să stea pe site-ul instituției cel puțin 30 de zile lucrătoare. Și am grijă ca nu
cumva să depășim sau nu să depășim, să nu respectăm acest termen.
Dacă dumneavoastră considerați că o putem face mai din timp, cred că este în
regulă. Ceea ce trebuie să știți dumneavoastră este că, atunci când lansăm aceste
proiecte pe site, aducem la cunoștința persoanelor interesate că, dacă vor să facă
sugestii, opinii, propuneri, s-o facă într-un termen de 10 zile. Suntem în situația în care,
pentru acest proiect, nimeni nu a scris nici măcar un rând. Și atunci, am zis că este de
maximă importanță, ca pe transparență decizională, să vă invităm la această dezbatere
la care ați participat și este de toată lauda faptul că ați fost activi și că am discutat pentru
a înțelege mai bine proiectul.
În acest sens, cred că pe viitoarele proiecte, când or să fie, o să devansăm cumva
discuția astfel încât, de la momentul dezbaterii până la ședința de plen, să fie o perioadă
mai mare, timp în care să... Bun.
A doua chestiune:
S-a pus problema ca domnul Gheoca, în urma celor două memorii din februarie
2018, respectiv februarie 2019 ar putea să primească calitatea de inițiator al acestui
proiect. Este o propunere venită din partea domnului consilier Tănase. Poftiți? Nu. Este
o propunere. Inițiatorul este cel care redactează materialul, proiectul de hotărâre cu
ajutorul aparatului de specialitate și al Secretarului general al UAT-ului. Cu părere de
rău, pot să vă spun că nu văd legal ca dumneavoastră să fiți ințiator al acestui proiect
de hotărâre, în condițiile în care nu ați făcut nicio solicitare scrisă. Dacă de la începutul
acestui mandat... Poftiți? Nu. Nu discutăm de plagiat. Vă rog! Păi nu. La hârtiile pe
care le-ați invocat din februarie 2018 și 2019 ați primit răspuns. A fost o perioadă de
timp în care dumneavoastră ca și grup ați făcut ”n” solicitări pentru redactarea de
proiecte de hotărâre. O parte au devenit proiecte, la o parte vi s-a răspuns. Eu nu am
cunoștință ca de anul trecut, pe acest proiect sau legat de obiectul acestui proiect,
dumneavoastră să fi făcut o solicitare, pentru a fi inițiatorul unui proiect de hotărâre.
Vă rog să mă combateți! Pentru că Ordonanța 57 vă dă dreptul dumneavoastră ca și
aleși locali, să faceți propuneri de a redacta proiecte de hotărâre. Ați făcut-o în timp,
repet, dar cu privire la această chestiune, dumneavoastră n-ați făcut nicio solicitare de
proiect de hotărâre. Nu ați semnat ca și ințiator un asemenea proiect de hotărâre. Păi
vorbim de proiect.”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Stați așa un pic.”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Nu puteți fi inițiatorul unui proiect în baza unei...”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Eu depun o inițiativă, că eu nu
am aparat de specialitate.”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Nu, dar v-am stat la dispoziție de fiecare dată.”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Lăsați-mă un pic!”
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Vă rog!”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Haideți ca să ne lămurim, că
nu fac o dramă acum.”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Vă rog!”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Este un proiect ok, ambițios,
cum l-am numit eu. Este ok. Dar din 2018. Da? Eu am venit cu două solicitări, inițiative
pe acest proiect, pe amplasare de platforme subterane. Asta scrie, cu expunere de
motive, cu tot ce trebuie. Eu nu am întocmit niciun proiect de hotărâre, cu toate
rapoartele în spate. Da? N-am cum să-l întocmesc eu că
nu-s...”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Păi? Dacă n-ați întocmit, nu puteți fi inițiator. Asta vreau să vă spun. Haideți
să dăm citire totuși proiectului de hotărâre.”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Păi nu, că-n alte situații s-a
putut. De asta...”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun.”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Nu-mi mai citiți. Am citit.”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Proiectele se redactează în conformitate cu normele de tehnică. Nu suntem
în prezența...”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Da, domnul Secretar. Nu-mi
mai citiți că am citit și eu din ăla.”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Bine. Vă mulțumesc atunci.”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Eu am considerat că se poate
trece ca și co inițiator, dat fiind faptul că, din 2018 eu tot depun inițiative cu privire la
acest proiect pe care l-am vrut inițiat mai dinainte, din 2018.”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Susțin că v-am răspuns.”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Dar nu-i nicio problemă.”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „În ceea ce privește proiectele de hotărâre, care sunt la ordinea 20 și 21 cu
privire la locuințele ANL, Comisia Socială din care fac parte consilieri locali, se
prezintă la Comisia de fond. Da? Semnați proiectele de hotărâre și sunteți inițiatori ai
acestor inițiative. Nu sunteți în aceeași situație.”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Au mai fost cazuri în trecut.
Nu vreau să v-aduc aminte acum că probabil le știți și dumneavoastră, când s-au mai
trecut ca și... Deci vreți să-mi spuneți acum...”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „V-am spus care este rezerva mea vizavi de faptul că... Vă rog!”
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Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „O întrebare mai am și conchid.
Dacă se supune la vot și se aprobă ca subsemnatul să fiu trecut, este ilegal?”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Păi asta vă spun, domnul consilier, că n-ați parcurs procedura prealabilă.”
Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Am înțeles. Bine, domnul
Secretar. Nicio problemă.”
Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru Nistoroiu: „Vă rog, doamna
consilier Dimitriu!”
Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule
președinte! Domnule Secretar știți că în nenumărate rânduri v-am atras atenția în ceea
ce privește legalitatea ședințelor și a actelor, care vin către Consiliul Local.
Noi, la inițiativa, noi grupul PNL, că despre colegi și despre mine vorbesc, în
ecuație, nu uitați că noi Consiliul Local, suntem văduviți, suntem văduvit, de angajați
de specialitate, care practic să aibă grijă de inițiativele noastre, de a le duce mai departe
la departamentele de resort pentru a purcede la a întocmi acele procese, proiecte de
hotărâre. Așa că, scuzați-mă, noi avem o serie de inițiative, cred că sunt peste o sută de
inițiative lăsate la registratura Municipiului Focșani, de care nimeni nu s-a îngrijit din
Primăria Municipiului Focșani, din cauza faptului că, Primarul nu îi lasă. Așa că
dumneavoastră știți foarte bine despre ce vorbesc și n-o mai dați așa, cum știți
dumneavoastră să ocoliți de fiecare dată litera legii. Mulțumesc!”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Pot să vă răspund tranșant sau așa, cum gesticulați? Am spus-o...”
Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Cum o faceți de fiecare dată și
dumneavoastră. Vă rog frumos, nu v-am întrebat, ci doar a fost o remarcă. Mulțumesc!”
Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului
Focşani: „Doamna consilier, trebuie să vă răspund la remarcă.”
Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru Nistoroiu: „Gata!”
Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Întreb. Nu vă este rușine?”
Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru Nistoroiu: „Opriți microfonul,
vă rog! Domnul consilier Gongu, vă rog. Aveți cuvântul.”
Domnul consilier Emanuel Gongu: „Da. Vă mulțumesc, domnule președinte
de ședință! Tocmai am primit un mesaj de la U.I.P (Unitatea de Implementare a
Proiectului) a Consiliului Județean. Au fost și dumnealor prezenți aseară la ședință.
Cred că i-ați observat și s-a transmis că acest nou proiect, deși este foarte bun aduce
complicații proiectului ”Vrancea curată” . Propunerea lor și rugămintea și către
dumneavoastră, către noi consilierii, deci din partea Consiliului Județean este să
amânăm acest proiect până când se definitivează proiectul ”Vrancea curată”. Mai este
1/% din... și terminăm.
Domnule viceprimar, credeți-mă că sunt mult mai bine informat decât
dumneavoastră referitor la acest proiect. De doi ani de zile stau cu acest proiect. Deci
cei de la U.I.P....
Domnule Nițu, domnule consilier, specialiștii de la Consiliul Județean, vă repet,
sunt cei în măsură să dea ... A avut domnul Bîrsan dreptate ieri că a fost prea în scurt
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de la discuții până la aprobare. Credeți-mă că aduce... și nu-mi asum acest proiect, eu
voi vota împotriva lui. Spun public, deoarece va aduce complicații și întârzieri
proiectului ”Vrancea curată” pe care-l reprezint. Mulțumesc!”
Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru Nistoroiu: „Da. Mulțumesc,
domnule consilier. Vă rog, domnule Primar!”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Auziți, vedeți că este cineva în public, care
vrea să spună o opinie, probabil.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dați-i voie. Dacă doriți, dacă
supuneți la vot... În mod normal ar fi trebuit să vă înscrieți la cuvânt înainte de ședință,
stimați cetățeni, pentru că așa este... Nu la diverse. Dar dacă în lege și în noul Cod
administrativ spune foarte clar:
”Înainte de începerea ședinței se pot înscrie la cuvânt și pe marginea fiecărui
proiect și cetățeni aflați în sală. ”
Aici probabil este și o scăpare a președintelui de ședință și a domnului Secretar,
care ar fi trebuit să întrebe la începutul ședinței cine vrea să se înscrie... dacă se înscrie
la cuvânt acum și sunteți de acord, propun să...”
Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru Nistoroiu: „Sunteți de acord să
dăm cuvântul domnului?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, vă rog! Luați microfonul vă rog
și dați-i-l domnului.”
Cetățean al Municipiului Focșani, domnul Victor Popescu: „Înainte de a....
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă rog să vă recomandați!”
Cetățean al Municipiului Focșani, domnul Victor Popescu: „Mă numesc
Victor Popescu, pensionar fruntaș, anul 75 de viață, dacă îi mai apuc....”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulți înainte! Țineți-l mai aproape
de dumneavoastră.”
Cetățean al Municipiului Focșani, domnul Victor Popescu: „Urez tuturor din
sală un an bun, sănătate și să le dea Dumnezeu lor ce îmi doresc eu mie. Sunt focșănean
get-beget, născut, crescut în spatele Primăriei Focșani. Eu vreau să pun două întrebări.
Dacă consilierii locali știu pe unde este B-dul. Dimitrie Cantemir și al cui este spațiul
de la Crucea Roșie, unde vin câinii maidanezi.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul, nu vă supărați!
Vam dat cuvântul în ideea că veți lua cuvântul cu privire la acest proiect despre care
discutăm. Nu mergem acum....”
Cetățean al Municipiului Focșani, domnul Victor Popescu: „Sunt de acord
cu el.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iar pentru acel loc, dacă vreți vă
răspund pe scurt, este deja în lucru proiectul privind amenajarea unui loc de joacă.
Suntem în faza de licitație.”
Cetățean al Municipiului Focșani, domnul Victor Popescu: „Multă sănătate!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sănătate! Mulțumesc mult!”
Cetățean al Municipiului Focșani, domnul Victor Popescu: „Să vă dea
Dumnezeu ce-mi doresc eu mie.”
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc! Deci dacă sunt înscrieri
la cuvânt din sală doar pe marginea proiectelor care se discută. Celelalte probleme le
discutăm în cadrul audiențelor pe care le asigur de fiecare dată. Da? Nu. Spuneți,
domnul consilier.”
Preşedintele de şedinţă, domnul Alexandru Nistoroiu: „Spuneți, domnul
consilier Tănase!”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu am vrut să spun că noi grupul
consilierilor PNL, deși sunt multe probleme vizavi de acest proiect, v-am spus, nouă ni
se pare că este un pic prea sofisticat pentru Focșani. Nu putem să ne schimbăm așa de
la un moment la altul. Am zis că acest proiect trebuie votat, nu? Trebuie să mergem
înainte, nu? Asta voiam să vă spun. Mulțumesc!”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, vă mulțumesc! Sunt și întru
totul de acord cu dumneavoastră. Atât aș fi vrut să-l întreb pe domnul director Emanuel
Gongu și pe cei de la Consiliul Județean, care n-au scos un cuvânt ieri, nu înțeleg de
ce, pentru că a fost dezbatere publică și mai mult decât atât, știu că s-a informat și presa
spunându-se foarte clar că s-a postat pe site-ul Primăriei Municipiului Focșani această
strategie și din 6 decembrie până astăzi, ar fi fost măcar de bun simț din partea celor
care cunosc această situație sau măcar de când ați primit dumneavoastră ordinea de zi,
domnule director, să ne fi transmis problemele pe care preconizați a se întâmpina prin
aplicarea acestei strategii.
Trebuie să vă spun că este vorba doar de o strategie și eu vin doar atât și întreb:
S.M.I.D-ul în acest moment, cum răspunde cerințelor Ordonanței 74/2018, care
prevede foarte clar că, fiecare cetățean trebuie să plătească pentru cât produce? Dacă
îmi dați răspunsul și spuneți că prin proiectul pe care îl implementează ”Vrancea
Curată” avem o soluție în acest sens, eu în acest moment retrag proiectul de pe ordinea
de zi și așteptăm discuții. Vă rog! Dacă S.M.I.D-ul în acest moment, pe care-l aplică
Asociația pe care dumneavoastră cu onor o conduceți, răspunde primei cerințe pentru
care noi am vrut să introducem acest sistem de cartele și de cântărire a gunoiului, să
plătească fiecare cetățean în funcție de cât produce...”
Domnul consilier Emanuel Gongu: „Da, în primul rând, știți și dumneavoastră
că acest sistem va fi preluat de Vrancea Curată și nu este implementat de Vrancea
Curată. Știți foarte bine că la acest proiect lucrează Unitatea de Implementare a
Proiectului, ceea ce nu este identică cu Vrancea Curată. Suntem instituții diferite.
Cât despre Ordonanța 74/2018, tocmai asta se face în momentul ăsta, în toată
România, nu doar în Vrancea, se analizează implementarea la nivel regional, pe fiecare
județ în parte. Acesta este răspunsul. Mi-ați mai adresat o întrebare.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce se implementează? Stați că nu
înțeleg. Cum utilizăm cele 3 mii de pubele pe care le-ați pus la dispoziția municipalității
ca să putem cântări cantitatea de gunoi și de deșeuri reciclabile pe care fiecare cetățean
al municipiului le aduce și le depozitează în aceste pubele?”
Domnul consilier Emanuel Gongu: „Acesta este unul dintre motivele pentru
care, știți și dumneavoastră foarte bine, legislația în domeniu se schimbă foarte des, sa schimbat foarte des cel puțin în ultimii 3 ani. Ordonanțele sunt mai multe decât cea
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din 74. Eu v-am zis de la început, este prea devreme. Haideți să lăsăm proiectul
”Vrancea Curată” să intre în funcțiune, după care discutăm despre acest proiect. Se
suprapun. V-am spus dinainte. Am primit mesajul de la U.I.P., probabil urmăresc
ședința, și-au spus urmare a ședinței de ieri, unde și le-au notat pe toate, au analizat
până acum. O astfel de analiză nu se face într-un minut.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun, dar era de bun simț, ca până la
intrarea în ședință, colegii de la U.I.P. să poată să-mi transmită măcar mie, ca și
inițiator. Putea să-mi spună, domnule vedeți că acolo este o problemă.
Mai mult decât atât aceasta este o strategie, nu este un proiect tehnic, nu este un
studiu de fezabilitate, ok … spuneți că sunt probleme le-am aflat acum uitați propun
retragerea acestui proiect până la următoarea ședință să mă lămuresc și eu să văd care
sunt acele neconcordanțe cu prevederile legale dar eu vă garantez că niciodată doar
dacă schimbați dumneavoastră întru totul proiectul și nu văd cum să-l mai schimbați
după 11 ani, 12 ani de implementare să răspundă cerințelor actuale. De la elaborarea
proiectului până acum nu știu cum o să facem, dacă găsim soluții și se poate acorda
această strategie cu proiectul numit sunt cu totul de acord, dar gândiți-vă atât, că orice
întârziere va duce la mari probleme și mai mult decât atât știți foarte bine că noi avem
o țintă de atins știți foarte bine că nu avem o groapă de gunoi a județului care să fie
funcțională, m-aș bucura să dați drumul cât se poate de repede la acest proiect ca să
putem utiliza groapa care funcționează, știm cine sunt vinovații pentru întârzierea
extraordinar de mare a acestui proiect uitați eu asta fac în acest moment, propun
retragerea acestui proiect, a acestei strategii până la ședința următoare. In această
perioadă vă garantez că voi avea un dialog cu cei de la unitatea de implementare să
vedem care ar fi incovenientele acestei strategii”.
Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dar nu vă mai deziceți de colegii
dumneavoastră că v-ați mai dezis încă o data”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce treabă are una cu alta…”
Domnul consilier Gongu Emanuel: “Este cea mai bună soluție chiar colegul
Bîrsan a zis că este o perioadă prea scurtă între prezentarea publică și aprobare ….”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De data aceasta răspund cerințelor
consilierilor locali privind retragerea”.
Domnul consilier Gongu Emanuel: “Ok, vă mulțumim este cea mai bună
alegere”.
Președintele de ședintă, domnul Nistoroiu Alexandru: „Domnul Iorga vă rog.
Nu mai vreți? Atunci domnul Tănase vă rog”.
Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul Primar, stimați focșăneni dacă
este să ne luăm după groapa de la Haret care este începută de aproape 15 ani vă spun
eu că nu se va mai face niciodată nimic. Consiliul Județean nu a fost capabil să facă
acea groapă de la Haret. Ați înțeles”?
Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul vice adică cum închidem
microfonul? Lăsați omul să vorbească”.
Domnul consilier Gongu Emanuel: “Stația de la Haret este finalizată, nu este
o groapă, este o stație”.
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Domnul consilier Tănase Neculai: ”Funcționează domnule”?
Domnul consilier Gongu Emanuel: “Este finalizată”.
Domnul consilier Tănase Neculai: “Funcționează asta vă întreb”.
Domnul consilier Gongu Emanuel: “Nu poate funcționa până nu se face
delegarea operatorului”
Domnul consilier Tănase Neculai: “Deci nu este finalizată”.
Domnul consilier Gongu Emanuel: “Orice operator cum și dumneavoastră vă
cumpărați o haină nu second hand, o plătiți de nouă”.
Domnul consilier Tănase Neculai: “Stiți cum este stația de la Haret? Exact cum
este spitalul”.
Președintele de ședintă, domnul Nistoroiu Alexandru: “să discutăm la
proiect, s-a retras proiectul. Mulțumim”.
Se prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea regulamentului referitor la modul de concesionare al bunurilor
proprietatea publică și privată a municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Se supune la vot proiectul numărul 19 de pe ordinea de zi și se adoptă cu 11
voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru,
Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț,
Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu şi 8
„abţineri” din partea domnilor consilieri Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria
Dimitriu, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina
Ramona, Dobre Alin, Costel Bîrsan devenind hotărârea nr. 23.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Alexandru Nistoroiu
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MUNICIPIULUI FOCŞANI,
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