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R O M Â N I A 

JUDEȚUL VRANCEA 
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CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

MINUTĂ 

încheiată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani 

din data de 29 iulie 2019 

 

 

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

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

Focşani.  

La şedinţă participă: 

- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 

- d-na Oana Amăriuței – șef Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

- d-na Mândru Paula – Inspector Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate; 

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

- d-na Mihaela Bercaru – Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-nul Adrian Vulpoiu – Director CUP Salubritate;  

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

- d-na Andreea Cherciu - șef Serviciul autorizări construcţii; 

- d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Țara Vrancei 

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

- d-na Daniela Pamfil – Inspector Serviciul Corpul de control al Primarului; 

- d-na Simona Poieana – șef Serviciul Buget Contabilitate; 

- d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică; 

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

Consiliului Local;  

- d-na Diana Cotea - șef Biroul Agricultură; 

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

proiectelor;  

- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani; 

- d-nul Michulec Nicușor – Inspector Corp de control al Primarului; 

- d-na Carmen Ghiuță - șef Serviciul Juridic; 

- d-nul Iulian Alexandru – Inspector Serviciul Impozite și taxe locale; 

- d-nul Dorian Alecsandrescu – Director Poliția Locală; 

- d-na Marilena Șerbănuț – Director Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia; 

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

- D-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A; 

- D-nul Ion Diaconu – S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI. 
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La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Începem prima 

ședință a Consiliului Local, Consiliu Local Municipal Focșani, Consiliu Local care 

funcționează în baza alegerilor din anul 2016 dar pentru prima dată într-o ședință de 

Consiliu Local ordinară, după adoptarea și publicarea Codului Administrativ al 

României, publicat în Monitorul Oficial din 5 iulie, Cod Administrativ care are mai 

multe secțiuni și care are o mulțime de noutăți din punct de vedere al funcționării sau 

modul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Pentru început vreau doar să 

vă spun că această şedinţa a fost convocată prin dispoziţia nr. 535 din 23 iulie 2019, ca 

fiind o ședință statutară, fiind o ședință legală, fiind o ședință în care am avut grijă ca 

termenul prevăzut expres de legiuitor pentru convocarea în ședință ordinară să fie de 

cel puțin 5 zile, exceptând prima zi și ultima zi în care se împlinește termenul. Vă 

spuneam la comisii că am fost sunat de domnul consilier Buzoi Dan, astăzi, care mi-a 

adus la cunoștință că este în concediu de odihnă, vă spuneam tot astăzi că domnul 

consilier Gongu Emanuel m-a sunat ieri fiind în aeroport, pleca într-o delegație în 

interes de serviciu în afara țării și constat că absenteaza domnul consilier Nistoroiu 

Alexandru și pentru dumnealui nu am nicio explicație, colegii nu mi-au furnizat nicio 

informație din care să reiasă absența. ” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „O să ajungă!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Acum, când 

discutăm, domnul consilier Nistoroiu Alexandru absentează, în sală sunt prezenți 18 

consilieri locali, există un text în Ordonanța de Urgență nr. 57, pentru că acesta este 

Codul Administrativ, ședințele consiliului local se desfășoară legal, în prezența 

majorității consilierilor locali, în funcție! citez art 137 alin 1 ”18 consilieri sigur, cert, 

indubitabil, există majoritatea pe care o cere legiuitorul…poftiți ?” 

Domnul consilier Neculai Tănase ”Aveți majoritate ! Nu mai trageți de timp ! 

Ce mai așteptați ?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Domnule 

consilier …” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier, v-am dat 

cuvântul să vorbiți? Vă rog frumos!” 

Domnul consilier Neculai Tănase ”Începeți ședința!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersou: „Citește din noul cod 

administrativ!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Trebuie spus 

că la comisii s-a convenit ca la începutul ședinței să fac o mică trecere în revistă în ceea 

ce înseamnă noutățile pe Codul Administrativ! Suntem în faza în care vă aduc la 

cunoștință ceea ce înseamnă ca și element de noutate termenul nu de 5 zile ci de 7 zile. 

Considerând că nu este nevoie, sau apreciind că dumneavoastră considerați că nu este 

nevoie să mai fac divagații pe marginea Ordonanței de Urgență nr. 57 vă rog să vă 

pronunțați cu privire la procesul verbal al ședinței ordinare din 27 iunie când a avut loc 

ședința ordinară și cele consemnate în procesul verbal le-am redactat într-un material 

pe l-am trimis dumneavoastră, pe email. Da domnule consilier Gheoca, vă rog!” 



3 

 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: ”Mulțumesc frumos domnule Secretar, 

bună ziua, dat fiind faptul că la ședința de luna trecută nu am participat, v-aș ruga să 

consemnați că nu particip la votul pentru procesul verbal! Mulțumesc!”  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Am luat act, 

dacă mai sunt alte intervenții ?! Domnul consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Vă mulțumesc! Bună ziua! La procesul 

verbal, la pagina 84, după părerea mea și după cum e scris negru pe alb există o 

inadvertență și dau citire ~ Se supune la vot proiectul numărul 56 și nu se aprobă cu 

11 „abțineri” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, 

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu și 9 ”abțineri” 

din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Laura-Mihaela Ciocoeaș, 

Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina Ramona Drumea, Ionuț Filimon, 

Neculai Tănase, Emanuel Gongu ~ păi 11 „abțineri” și 9 ”abțineri” ... asta nu înțeleg!” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”A fost pe clase de…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Pe clase de uitare..! păi 11 „abțineri” și 9 

”abțineri” ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”20 de „abțineri” ” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Pagina 84 și 

finalul discuțiilor la proiectul 56 având ca obiect angajarea unui avocat pentru 

reprezentarea consiliului local. Voturi au fost obținute 11 din partea grupului PSD și 9 

„abțineri” din partea grupului PNL, e un neadevăr?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Scrie așa 11 „abțineri” din partea grupului 

PSD? 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Nu se aprobă 

cu 11 voturi „abțineri”...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule Secretar deci spune așa ~ nu se 

aprobă cu 11 „abțineri” din partea colegilor de la PSD și 9 ”abțineri” din partea 

colegilor de la PNL! Păi cum? Colegii de la PNL s-au ”abținut” așa știți 

dumneavoastră? Așa țineți minte?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Vă rog să-mi 

aduceți ciornele !” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “ ….și apoi dacă era ca toată lumea să se 

abțină, făceați, vorba colegului, 11+9, se făceau 20 de ”abțineri”!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Aduceți-mi vă 

rog ciornele mele cu pagina pe care și eu îmi consemnez cvorum !” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Poftiți!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ” Nu, nu poate 

fi pagina mea, pagina dumneavoastră! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”E aceeași!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Nu-i același 

lucru! Domnule consilier, haideți să vă arat ce se întâmplă, la fiecare proiect de hotărâre 

îmi fac un tabel cu numele fiecărui consilier și modul în care votează precum și câteva 

mențiuni pentru mine vis-à-vis de ceea ce înseamnă obiectul proiectului! 

Dumneavoastră nu aveți cum să aveți pagina asta!” 



4 

 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Eu am ce mi-ați dat dumneavoastră!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Aveți procesul 

verbal al ședinței anterioare! Eu am cerut colegilor să-mi aducă pagina în care am 

consemnat și o să vă arat imediat despre ce este vorba! Întradevăr apar 11 voturi 

abțineri de la PSD și 9 de la PNL!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”E corect? Asta vreau să vă spun! Domnule 

Secretar, haideți că nu facem acum din țânțar armăsar! Problema este că aici este o 

eroare materială și vreau să o îndreptăm! Asta e tot! Nu vreau să acuz pe nimeni și nu 

vreau să facem...” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Care ar fi, în 

opinia dumneavoastră, varianta corectă a procesului verbal? 11 ”abțineri” și 9 ”pentru” 

din partea grupului PNL?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu! Dumneavoastră ați scris aici 11 

”abțineri” de la PSD și 9 ”abțineri” de la PNL !” 

 Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Și asta vă 

întreb, dumneavoastră ați votat ”pentru” ? Și doriți să se consemneze în acest proces 

verbal că ați votat ”pentru” !” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da colegii de la PNL cum au votat?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Așa cum citesc 

aici, ”abțineri”! eu vă întreb cum vreți să consemnez? Că grupul PNL a votat ”pentru”? 

și s-au obținut 9 voturi ”pentru”!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Secretar, eu doresc în felul 

următor – pe procesul verbal să se consemneze exact care a fost situația reală în 

momentul respectiv! Asta doresc! Mulțumesc!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Haideți să 

depășim puțin momentul, eu susțin că s-au obținut 11 ….mai sus îl citez pe domnul 

Marius Iorga ” Nici dumneavoastră nu ne puteți impune nouă să vă votăm proiectul 

sau să nu-l votăm, da? Bine. Și de aceea vă mulțumesc foarte mult și vă felicit și vă 

invit la vot. Cine este ”pentru”? Împotrivă? Abțineri? Din păcate cu 8 voturi ”pentru” 

și 12 ”abțineri”, 9 voturi, dumneavoastră, nu v-am observat. Îmi cer scuze! Da, 

proiectul nu a fost aprobat!”. Se pare că aveți dreptate în sensul că dumneavoastră ați 

votat ”pentru” – grupul PNL și s-au obținut 9 voturi ”pentru” și 11 ”abțineri” , asta vă 

întrebam, asta doriți să se consemneze în procesul verbal de astăzi!   

 Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Secretar, dumneavoastră în 

procesul verbal consemnați ce doresc eu? Sau cum este realitatea sau cum s-au petrecut 

lucrurile?  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Vă spuneam la 

comisie …” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan:”Domnule Secretar, în procesul verbal, vă rog 

frumos să consemnați…” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ” 

astăzi consemnăm, că observația dumneavoastră, este că la ședința anterioară proiectul 

nr. 56 a obținut 9 voturi ”pentru” din partea PNL și 11 ”abțineri” e corect așa ?” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: ” E corect! Dumneavoastră sunteți cel în 

măsură să…” 
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Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Nu, nu, nu, eu 

trebuie să ascult banda, să văd ce a spus domnul președinte la acea ședință în funcție 

de care am redactat procesul verbal!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ” Eu v-am citit de pe o hârtie, de pe un 

document pe care ni l-ați trimis dumneavoastră, asta e tot, nu după bandă, nu din altă 

parte!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Bine! Aici am 

dispoziția, și am…la dispoziție am participările la comisii, i-a uitați prezența la comisii, 

o fac și eu în afară de ce faceți dumneavoastră și partea de început unde deschid ședința 

dar asta nu are legătură cu modul în care ați votat, îmi trebuie pagina, Cristina 

Dăscălescu lipsește săptămâna asta, bun consemnăm așa cum v-ați dorit 9 voturi 

”pentru” din partea grupului PNL, la proiectul nr. 56 și reluăm ședința de la început cu 

privire la ordinea de zi de astăzi! Vă spuneam că absentează 3 consilieri, între timp a 

apărut domnul consilier Nistoroiu în sală și sunt doar 19 consilieri prezenți și nu 18 

cum am spus la început, dacă mai sunt discuții pe marginea procesului verbal de la 

ședința anterioară ? considerând că nu sunt, supun la vot acest proces verbal! Cine este 

”pentru” , ”împotrivă”, ”abțineri”? 7 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Alina 

Ramona Drumea, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, 1 neparticipare din partea domnului 

consilier Corneliu Gheoca și 11 voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț 

Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, 

Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu. Vă dau cuvântul domnule președinte de ședință pentru a intra în 

ordinea de zi! 

Ordinea de zi a ședinței cuprinde următoarele puncte : 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al 

municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate 

integral din venituri proprii, pe semestrul I 2019, detaliate pe secțiunea de funcționare 

și secțiunea de dezvoltare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.205/18.04.2019 

privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici 

faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru realizarea 

obiectivului de investiții: ”Reabilitare Pasaj pe str.Mărășești (DN 2D km 2+223) peste 

magistrala CF 500 Buzău-Mărășești în municipiul Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

municipiului Focșani pe anul 2019 a sumei de 7,00 mii lei pentru premierea elevilor 

care au obținut media 10 la Evaluarea Națională, în anul școlar 2018-2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

municipiului Focșani pe anul 2019 a sumei de 6,00 mii lei pentru acordarea de 
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stimulente financiare absolvenților de liceu care au obținut media 10 la Examenul 

Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019; 

Inițiatori, Primar, Cristi Valentin Misăilă și consilieri 

locali Buzoi Dan, Drumea Alina, Dimitriu Ana-Maria, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Claudiu Alin, Filimon Ionuț, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Balaban Elena 

Luminița, Nedelcu Mihai, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Mihai 

Petruț, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Bojoaică 

Valerica, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Gongu Emanuel 

6. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 286/2019 privind 

aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, a sumei de 

85,40 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile organizate în 

perioada iunie 2018 – iunie 2019; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 20-24 august 

2019 a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în republica Serbia, pentru a participa la 

„Marele Festival al Românilor din Voivodina – Serbia”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților 

Focșani și Golești, județul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre pentru acordarea mandatului special Primarului 

municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, să aprobe în cadrul Adunării 

Generale a Acționarilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEA 

CURATĂ”, modalitatea de plată tarif/taxă pentru deșeurile colectate de la populație și 

agenți economici, în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ENET S.A. 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transport 

Public S.A. Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 

alin. (1) din HCL nr. 313/2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea terenului în suprafață totală de 1156 mp. situat în Focșani, str. 

Pinului nr. 2-4-6, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului 

Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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13. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare 

a terenului în suprafață totală de 12054 mp situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, 

Tarlaua 79, Parcelele 4600, 4500, 4597, 4598, 4599, 4601, 4603, aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea preluării suprafeței de 2506 mp. 

pentru a se putea aigura locuri de parcare pentru noul punct de lucru al Serviciului de 

impozite și taxe locale; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale 

pentru dezmembrarea str. Cuza Vodă ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani, ca urmare a transmiteriii suprafeței de 13567 mp. în domeniul public al 

statului; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 9/2018 privind aprobarea 

încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a 

imobilului – sediu administrativ compus din construcție (P+1) în suprafață construită 

de 362,00 mp și teren aferent în suprafață totală de 1629,00 mp situat în Focșani, str. 

Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628, T 81 P 4368, pe perioada existenței serviciului 

public;    

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora 

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

114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiatori, consilieri locali Drumea Alina Ramona, Radu Nițu 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea normării numărului minim de locuri 

de parcare pentru construcțiile noi din municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 217/2016 privind stabilirea criteriilor și a punctajului în 

vederea acordării înlesnirilor la plată a obligațiilor datorate bugetului local de către 

persoanele fizice;  

Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre pentru, completarea anexei la HCL nr.160/27.04.2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat 

al Municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere 

amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărîre pentru aprobarea inițieriii unui schimb de teren dintre 

Municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliana Daniela; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22. proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr.401/27.10.2016 privind 

încredințarea în folosință gratuită de către Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala 

Vrancea, pe perioada 01.01.2017-31.12.2021 a imobilului-construcție și teren aferent, 
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în suprafață de 328,00 mp., situat în Focșani, str.Albinei nr.18, în vederea derularii 

proiectului Adăpost de Noapte „Sf. Nicolae cel Nou”, pentru oamenii străzii; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită 

către Serviciul Public ”Creșe” din Municipiul Focșani, a imobilului compus din 

construcție cu suprafața ocupată la sol de 135 mp. și teren aferent, în suprafață de 

215,00 mp., situat în Focșani, str.Albinei nr.18, județul Vrancea, pe perioada existenței 

serviciului public, în vederea amenajării unei creșe; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr.542/2017, privind aprobarea tarifelor pentru 

activitatea de salubrizare stradală în Municipiul Focșani, în sensul corelării acestora cu 

creșterea salariului minim pe economie în anul 2018 și anul 2019, comparativ cu anul 

2017; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

25. Raport privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor 

cu handicap în semestrul I – 2019, asistenți care lucrează în baza contractului de muncă 

încheiat cu Primăria municipiului Focșani; 

26. Plângerea prealabilă nr. 62/2019 formulată de Uniunea Salvați România 

– Filiala Vrancea, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 

274/2019 privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 27001 

din 21.03.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”Construire imobil spații comerciale, birouri și locuință S+P+4” ce se va realiza în 

județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr.10, nr. cad. 59616, pe terenul în suprafață 

de 527,0 mp; 

 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Mulțumesc! Bună ziua 

domnule Primar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați încep prin 

a întreba dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi, vă rog domnule Primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulțumesc domnule Președinte de ședință, 

bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua și bine ați venit stimați 

reprezentanți ai mass mediei, stimați invitați, dragi colegi, pentru ordinea de zi de astăzi 

propun un proiect suplimentar: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

Municipiului Focșani pe anul 2019.  

 Totodată vreau să propun retragerea după ordinea de zi a 2 proiecte proiectul 

situat la poziția 22 din Dispoziția de convocare a ședinței de astăzi: 

Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 401/27.10.2016 privind 

încredințarea în folosință gratuită de către Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala 

Vrancea, pe perioada 01.01.2017-31.12.2021 a imobilului-construcție și teren aferent, 

în suprafață de 328,00 mp., situat în Focșani, str.Albinei nr.18, în vederea derularii 

proiectului Adăpost de Noapte „Sf. Nicolae cel Nou”, pentru oamenii străzii; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

De asemeni propun retragerea după ordinea de zi a proiectului nr. 23 cu privire 

la - aprobarea încredințării în folosință gratuită către Serviciul Public ”Creșe” din 
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Municipiul Focșani, a imobilului compus din construcție cu suprafața ocupată la sol de 

135 mp. și teren aferent, în suprafață de 215,00 mp., situat în Focșani, str.Albinei nr.18, 

județul Vrancea, pe perioada existenței serviciului public, în vederea amenajării unei 

creșe; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Vă mulțumesc!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc și eu domnule 

Primar! Dacă mai sunt alte discuții? Vă rog domnule consilier!” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Mulțumesc domnule Președinte, am o 

nelămurire și v-aș ruga să mă ajutați, m-am uitat pe proiectul ordinei de zi unde sunt 

menționate 26 de proiecte, în dispoziția 535 le avem alocate pe fiecare comisie, doar 

până la proiectul 24, să înțeleg că ultimile proiecte 25 și 26 sunt la capitolul discuții și 

diverse? Dacă nu aș solicita să introducem acum ca să știm despre ce e vorba!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „ Dar nu sunt proiecte 25, 26!” 

 Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Dar ce sunt?” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Rapoarte – Raport privind 

verificarea activității asistenților personali – deci nu sunt proiecte de hotărâre!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: „Se aduc la cunoștința consilierilor!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Pur și șimplu!” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “La capitolul discuții! Că ele sunt în 

continuarea ordinei de zi, prezentate ca și niște proiecte, nr. 25 și nr. 26!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Sunt niște informări!” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Niște informări la capitolul…, le 

discutăm aceste informări la capitolul diverse, nu? Deci introducem capitolul Diverse!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Nu la niciun capitol!” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Dar la ce?” 

Domnul consilier Marius Iorga: „Nu la niciun capitol! Este ordinea de zi, în 

continuarea ordinei de zi!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Sunt niște informări!” 

 Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Domnule viceprimar, eu cred că m-am 

făcut destul de înțeles, adică nu trebuie să reluăm!” 

Domnul consilier Marius Iorga: „Le citiți 25, 26, ca și puncte ….” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Eu le-am asimilat ca fiind în continuarea 

ordinii de zi încă 2 proiecte!” 

Domnul consilier Marius Iorga: „Ultimul e 24 proiect de hotărâre!” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Asta spun, haideți să lămurim 

problema!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Haideți să îl lăsăm pe Domnul 

Secretar să ne explice!” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Domnule Președinte, nu am terminat 

deocamdată! Haideți să lămurim problema că există posibilitatea ca, având în vedere 

modificare cu Codul Administrativ, să fi omis ceva, nu spunem că s-a întâmplat ceva 

deosebit, și ulterior aș dori să propun un amendament pentru a completa ordinea de zi 

cu capitolul Diverse! Mulțumesc!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Punctul 25 

este un raport al asistenților personali, raport care se întocmește semestrial și care este 
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înaintat dumneavoastră, spre știință ! Nu poate face obiectul unui proiect de hotărâre 

pentru că nu este nevoie să aprobați acest raport ! La punctul 26 este o plângere 

prealabilă formulată din partea grupului USR cu privire la o documentație de PUZ 

având ca obiect edificarea unui bloc undeva pe Cuza Vodă și aici dumneavoastră 

trebuie să vă pronunțați în sensul de a menține sau a dispune revocarea proiectului de 

hotărâre sau a hotarârii, în acest moment, prin care s-a aprobat acea documentație! 

Astea sunt cele 2 adrese, dar nu sunt proiecte domnule consilier, sunt materiale pe care 

eu le-am scanat și vi le-am trimis dumneavoastră! Domnule consilier este vorba despre 

documentația de urbanism având ca obiect edificarea unui bloc pe Cuza Vodă în 

dreptul Tribunalului sau fostului Tribunal Vrancea  

Domnul consilier Costel Bîrsan : ”Dar totuși s-a votat printr-un proiect de 

hotărâre! Care e ăla?” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Păi este vorba 

de Hotărârea nr 274 domnule consilier, din 2019 …am zis așa, la punctul 26 - Plângerea 

prealabilă nr. 62/2019 formulată de Uniunea Salvați România – Filiala Vrancea, prin 

care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 274/2019 și enumăr conținutul, 

este apanajul dumneavoastră să vă pronunțați cu privire la această plângere prealabilă! 

Solicitantul, USR-ul se adresează Consiliului Local și atunci dumneavoastră sunteți 

îndreptățiți să spuneți Da, menținem sau nu menținem și propunem revocarea!” 

 Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Poftiți, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Domnule Președinte și domnule 

Secretar, dumneavoastră știți prea bine ce vorbiți dar ne luați așa, iarăși frumos și ne 

întoarceți și …” 

 Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Propun să supun la vot 

amendamentul!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Dacă îmi dați voie că n-am 

terminat, de abia mi-ați dat cuvântul! Care este sensul, pe românește, dacă nu înțelegem 

ce a spus colegul meu mai devreme, ce sens are ca acest raport și această plângere să 

fie numerotate în continuarea proiectelor de pe ordinea de zi? Tot timpul rapoartele și 

alte discuții, alte documente care trebuiau discutate în Ședința de Consiliu Local erau 

trecute la Secțiunea a II-a! Și nu mă puteți contrazice! Acum dumneavoastră spuneți 

că efectiv sunt numerotate și trecute așa, în continuarea ordinei de zi, pentru că 

domnule ”așa trebuie”! Nu trebuie așa domnule Secretar, și dumneavoastră cu atât mai 

mult știți! Suntem totuși consiliu local, nu vorbiți cu niște începători acum!” 

 Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Nu am 

pronunțat cuvântul ”trebuie” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Eu v-am spus ca aș vrea să fie 

cum trebuie să fie! Mulțumesc!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Ce vi se pare 

nefiresc?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Să respectați ședințele de 

consiliu local tocmai că sunteți Secretarul…!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Mulțumesc, domnule consilier 

Gheoca!” 
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Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Mulțumesc! Domnule Secretar, haideți 

că până la urmă iese, o lămurim! Eu văzându-le că sunt în continuarea ordinei de zi, 

proiectelor supuse ordinii de zi, cu numerele 25 și 26 le-am asimilat ca și proiecte! 

Acum citindu-le și văzând că la mapă nu avem niciun document referitor la raportul 

privind ..la nr 25..” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Raportul și 

plângerea prealabilă le-ați primit !” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Nu! Asta vreau să vă spun!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Cum n-ați 

primit?” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Nu am primit niciun fel de document! 

Eu de asta vă spun, de asta am și intervenit pentru că mi se părea normal ca aceste 2 

puncte să le avem la capitolul Diverse, să le discutăm, eu am crezut că astăzi se vor 

discuta și ne veți pune la dispoziție aceste - plângerea și cu raportul ca să ne uităm pe 

ele și eventual…deci nouă nu ne-a fost transmis nimic la mapă din conținutul celor 2 

proiecte motiv pentru care nu avem cum, ce părere să ne exprimăm noi referitor la 

plângerea prealabilă a USR? Pentru că eu nu am văzut-o! Am înțeles că se solicită 

revocarea, dar știți și dumneavoastră, mai bine ca mine, că nu putem să ne pronunțăm!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Aflu acuma de 

la colega mea, ce să zic, culpa este a mea, în primul rând și mi-o asum!  

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Am înțeles!Vă mulțumesc!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Sunt obligat, 

prin Cod, să veghez ca materialele să vă fie înaintate! Aflu acum cu stupoare și probabil 

o să am, nu probabil, sigur o să am o discuție cu colega mea, de ce nu a scanat și aceste 

materiale! In regim de urgență vă duceți, vă rog frumos, acum, și le xeroxați în 20 de 

exemplare, atât plângerea formulată de la USR cât și raportul asistenților personali! Nu 

o spun ca să o scuz pe doamna Constantinescu căreia îi remit hârtiile ci pentru faptul 

că e o perioadă de vacanță, e o perioadă în care colega Dăscălescu Cristina lipsește, nu 

o scuz pe  doamna Rodica Constantinescu, o să am o discuție cu ea la modul colegial, 

vă rog să-mi permiteți să urmez procedura, în regim de urgență le xeroxez și le dau ! 

Revenind la ceea ce se întâmplă la această ședință, cele 2 materiale nu fac obiectul unor 

proiecte de hotărâre! Probabil de asta a interpretat dumneaei că nu trebuie să le scaneze! 

I-am zis că e corect ca consilierii să fie informați plecând de la proiect, însoțit de 

raportul compartimentului de specialitate, vedeți că elementul de noutate, sau un alt 

element de noutate este referatul de aprobare al inițiatorului care poate fi Primarul sau 

dumneavoastră și ați făcut o solicitare și deschid a doua paranteză cu privire la inițierea 

proiectelor de hotărâri, ne obligă Codul, începând cu 5 iulie, să deschidem un registru 

al proiectelor de hotărâri inițiate de oricare dintre dumneavoastră! Ați avut o singură 

solicitare începând cu 5 iulie cu privire la premierea elevilor care au luat 10 la BAC și 

vă regăsiți printre inițiatorii acestui proiect de hotărâre și pot spune că mă descarc de 

gestiunea acestor proiecte de hotărâre inițiate de către dumneavoastră și am dat curs, 

alături de ceilalți consilieri care și-au manifestat intenția de a fi inițiatori, alături de 

domnul Primar! Punct și revin! Nu poate face obiectul unui proiect de hotărâre 

Raportul care este o informare către Consiliul Local ! Structura înființață de către 

Consiliul Local este Direcția de Asistență Socială care are în subordine și cei 420 de 
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asistenți personali și care au obligația ca personal să prezinte un raport! Cu privire la 

cel de-al doilea punct, înscris în ordinea de zi sau ultimul din listă, să zic așa este o 

plângere prealabilă adresată Consiliului Local, amintiți-vă că au fost și alte solicitări 

din partea altor instituții sau persoanelor, către Consiliul Local și vi le-am scanat și vi 

le-am înaintat! Dumneavoastră ca mic Parlament sunteți obligați să vă pronunțați dacă 

mențineți hotărârea 274 sau o revocați! În situația asta suntem acuma! Vă rog!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Mulțumesc domnule 

Președinte!” 

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog doamna consilier!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ” Mulțumesc! Noi nu am spus că 

sunt proiecte, și a spus și colegul meu același lucru! Ideea e că trebuie separate 

proiectele de hotărâre pe ordinea de zi, de secțiunea II, III, X, care are alte puncte de 

dezbătut! Despre asta era vorba domnule Secretar, nu vă faceți că nu înțelegeți! 

Mulțumesc!” 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: ”Doamnă, 

OUG. 57/2019 vorbește de ordinea de zi !” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Revin! Deci dumneavoastră nu 

puteți trece de la punctul 24 care este proiectul de hotărâre referitor la anexa hotărârii 

Consiliului Local și așa mai departe, trecând la punctul 25 care nu are legătură cu 

ordinea de zi a proiectelor!” 

 Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Da, vă mulțumesc!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Nu înțelegeți? Sau vă e teamă de 

capitolul diverse că practic ar fi fost în secțiunea …sau faptul că ar fi în altă…”  

Președinte de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „ Înțeleg foarte bine, am înțeles 

ce ați spus! Nu vorbiți peste mine, vă rog!”    

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”Nu mi-ați luat cuvântul!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Supun la vot amendamentul 

făcut de domnul consilier Gheoca de a introduce secțiunea a doua. Am înțeles. Atunci 

supunem la vot ordinea de zi împreună cu proiectele... dar s-a înțeles... Dacă vorbiți de 

același lucru. S-a înțeles. Vă rog! Haideți acum.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți că vorbim scurt, în 20 de secunde, 

mai puțin. Domnule este nevoie de acest punct Diverse. Cetățenii ne adresează 

întrebări.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Să supunem la vot, domnul 

consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Stați un piculeț.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Este democrație. Supunem 

la vot.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sigur că da. Dar încerc să conving colegii că 

este necesar.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Nu puteți să ne convingeți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Colegii noștri au și dânșii alegătorii lor. 

Avem și noi. Toată lumea ne întreabă. Supun probleme ș.a.m.d. Noi, dacă nu le aducem 

la cunoștința dumneavoastră aici, și niciodată nu mai introduceți punctul Diverse... Este 

corect să se întâmple așa?” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Bine, domnul consilier. Vă 

mulțumesc! Domnul consilier Nedelcu, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Cu tot dragul, domnule consilier Bîrsan aș 

fi achiesat la dorința dumneavoastră de a discuta ”Diverse”, dar    îmi aduc aminte, la 

întrebarea pe care am primit-o de la distinșii dumneavoastră colegi: <Ce s-a întâmplat 

cu investiția în Spitalul județean Vrancea?> …Ascultând după aceea, acea înregistrare, 

nu a înțeles nimeni nimic. Asta este la cazul Diverse. Deci, din punctul meu de vedere, 

cazul Diverse, în ceea ce mă privește, este un circ ieftin, cu care eu nu sunt de acord.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și care-i legătura?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Da. Supun la vot proiectul 

adăugat... Vă rog frumos! Liniște! Supun la vot proiectul adăugat de domnul Primar și 

cele două care sunt scoase. 

Cine este pentru? 

Împotrivă? 

Abțineri? 

Cu 13 voturi ”pentru” din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, 

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

Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, 

Ungureanu Daniel, Dobre Claudiu-Alin și Gheoca Corneliu-Dumitru. și 6 abțineri din 

partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Drumea 

Alina Ramona, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria și Filimon Ionuț, propunerea se 

aprobă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Acum supun la vot 

amendamentul făcut de domnul consilier Gheoca pentru Secțiunea a doua Diverse. 

Cine este pentru? 

Împotrivă? 

Abțineri? 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Nu v-am dat cuvântul, 

domnul consilier. Da? Vă rog! Nu sunteți la piață aici sau în fața sediului 

dumneavoastră, da? Unde mâncați semințe... Vă rog frumos!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnului consilier Gheoca 

de a introduce secțiunea Diverse și nu se aprobă cu 11 abțineri din partea domnilor 

consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga 

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

Mihai, Nistoroiu Alexandru și Ungureanu Daniel și 8 voturi „pentru” din partea 

domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Drumea Alina Ramona, 

Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Claudiu-Alin și Gheoca 

Corneliu-Dumitru. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 11 voturi 

”pentru” din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

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

Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și 8 abțineri din 

partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Drumea Alina 
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Ramona, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Claudiu-Alin și 

Gheoca Corneliu-Dumitru. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Supun la vot alocarea unui 

minut pentru fiecare consilier în această ședință. 

Cine este pentru?” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze! Nu faceți 

propuneri?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc! Păi...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Grupul PSD propune 1 

minut. Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da, știu că dumneavoastră...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog, domnul consilier! 

Nu v-am dat cuvântul. Vă rog! Spuneți!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Dar este o chestie de bun simț.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă rog! Supuneți la vot. Vă 

rog!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da. 2 minute pentru fiecare 

consilier din Consiliul Local Focșani. Mulțumesc!” 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea domnului consilier Mersoiu 

Ionuț, de alocare a unui minut pentru fiecare consilier și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” 

din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

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

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și 8 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Drumea Alina Ramona, 

Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre Claudiu-Alin și Gheoca 

Corneliu-Dumitru. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot propunerea domnișoarei consilier Dimitriu 

Ana-Maria de alocare a 2 minute pentru fiecare consilier și nu se aprobă cu 8 voturi 

„pentru” din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, 

Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dobre 

Claudiu-Alin și Gheoca Corneliu-Dumitru și 11 abțineri din partea domnilor consilieri: 

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

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

Nistoroiu Alexandru și Ungureanu Daniel. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc!” 

 

Se prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile 

noi din municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Mulțumesc. Citind acest proiect mi  s-a 

părut cel puțin ciudat această cifră, un loc de parcare și jumătate.  
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Credeți dumneavoastră că cei care merg și cumpără un apartament într-un 

asemenea bloc nou construit, care probabil costă undeva în jur de 50.000 de euro 

apartamentul sau poate chiar mai mult, locul de parcare costă 5.000 de euro, credeți că 

cineva va mai da 2500 de euro să mai cumpere jumătate de loc de parcare? Măcar să 

fie ori un loc ori două locuri.” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Nu ați înțeles domnule 

consilier. Vă faceți de râs”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule consilier vă faceți de râs 

dumneavoastră. Habar nu aveți de nimic. Din scaunul unde sunteți nu știți decât să 

apăsați pe butonul ăla, atât...” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Dumneavoastră nu ați înțeles 

domnule consilier. Vă faceți de râs.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: Bun nu am înțeles. Haideți să întelegem. Deci 

pentru fiecare apartament, eu așa am înțeles din acest proiect, pentru fiecare apartament 

acel bloc de locuințe va trebui să aibă un loc și jumătate de parcare penru fiecare 

apartament. Greșesc? Domnule viceprimar, habar nu aveți, mai citiți, mai puneți mâna 

pe carte. Ați trecut prin școală ca gâsca prin apă...” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Chiar cu jignirile astea...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: Deci s-a dovedit a avea eu dreptate. Deci încă 

o dată, să înțelegem pentru fiecare apartament construit, constructorul este obligat să 

aloce un loc și jumătate de parcare. De ce nu un loc sau nu 2? De ce un loc și jumătate?  

În felul ăsta dumneavoastră veți obliga acești constructori să facă jumătate loc 

de parcare construiți în plus care nu va fi al nimănui...” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu:  „Iar v-ați făcut de râs.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, acel loc de parcare se va vinde. 

Constructorii, dezvoltatorii imobiliari vor vinde locurile de parcare, cele 5 locuri de 

parcare. 

De ce obligați dumneavoastră constructorii să mai aloce teren pentru 5 locuri de 

parcare ? Corect e ori rămâne un loc ori dați două locuri domnule pentru fiecare 

apartament. Asta vreau să spun. De ce jumătate?” 

 Domnule consilier Eusebiu Marius Iorga: „Asta înseamnă că cei care vor 

locui acolo vor parca mașinile unde vor face investitorii locurile de parcare, la subsol. 

Ați înțeles?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule nu pricepeți deloc. Eu pun 

următoarea întrebare: de ce nu rămâne un loc sau două locuri?  

Nu vorbesc românește? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Propuneți domnule un amendament 

și gata.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu vreau să întreb inițiatorul proiectului.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Întrebarea îmi este adresată mie. Vă 

mulțumesc.  

Dacă ați fi participat, măcar așa din curiozitate ca să vă mai specializați încă într-

un domeniu, în comisiile tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului v-ați fi dat 

seama cât de multe probleme s-au ridicat în momentul în care mai mulți dezvoltatori 
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atunci când au propus spre aprobare comisiei tehnice și ulterior au fost aprobate în 

Consiliul Local planurile urbanistice zonale.  

În acest moment este o legislație foarte învechită care nu mai răspunde cerințelor 

actuale.  

Pe lângă faptul că știți foarte bine, penuria de locuri de parcare cu care ne 

confruntăm în Municipiul Focșani, și vă dau doar atât niște cifre aproximative, 41300 

de mașini înmatriculate în Municipiul Focșani raportat la număr de 8700 locuri de 

parcare de reședință și 1700 locuri de parcare cu plată.  

Se punea problema, în momentul în care se supunea dezbaterii aceste planuri 

urbanistice zonale în comisia tehnică de urbanism și amenjare a teritoriului, să se 

asigure locuri necesare de parcare acestor blocuri de locuințe și nu numai blocurilor de 

locuințe ci și spațiilor comerciale noi construite, pentru că aici se tratează în proiectul 

de hotărâre inclusiv această speță și se spune foarte clar că pentru spațiile comerciale 

noi construite se asigură pentru fiecare 50 mp. un loc de parcare iar câte un loc de 

parcare la fiecare doi angajați.  

Deci acestea sunt niște medii...dați-mi voie...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „De ce unul și jumătate și nu unul sau două? 

Treceți la subiect” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Normativele la nivel național spune 

așa, două locuri la 10 apartamente, ceea ce este insuficient având în vedere numărul de 

autovehicule înmatriculate și înregistrate la nivelul Municipiului Focșani, raportat la 

numărul de locuri de parcare.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cine a spus asta că nu ajung? 

Dumneavoastră?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. S-a desprins concluzia din 

cadrul comisiei tehnice iar comisia tehnică a aprobat acest lucru.  

Este o normă care s-a stabilit la nivelul comisiei tehnice și s-a spus în felul 

următor, media pe familie, pe apartament în momentul de față, în Municipiul Focșani 

este de 1,3 și am spus să mergem la 1,5.  

Numărul locurilor de parcare construite de fiecare dezvoltator vor fi împărțite 

solicitanților.  

E posibil ca o familie să aibă o mașină, e posibil să aibă 2, e posibil să aibă 3. 

Nu mai spun faptul că trebuie să respecte, tot prin lege, asigurarea a 4% din numărul 

total a locurilor de parcare să fie destinate persoanelor cu dizabilități.  

Mai mult decât atât, dacă rezultă un surplus de locuri de parcare pentru un bloc, 

sunt foarte bine venite acele locuri de parcare pentru că pot satisface nevoile 

vizitatorilor, pot satisface mai multe cerințe din partea altor vecini, dacă se convine 

acest lucru.  

Care este problema? Deci, în momentul de față, vă dau exemplu, au fost foarte 

multe PUZ-uri în care erau 10 unități locative construite și aveau 5 locuri de parcare.  

Și se punea problema și, bineînțeles pe bună dreptate, vecinii din imediata 

apropiere ridicau problema și spuneau, domnule, dacă se ridică acolo un bloc și au doar 

5 locuri de parcare înseamnă că vor veni să parcheze pe locurile noastre și așa 

insuficiente.  



17 

 

Și atunci am luat decizia să se construiască, ei au solicitat 1,3 și nu 1,5 în comisia 

tehnică de urbanism.  

Nu înseamnă că acum se va aloca un loc și jumătate penru fiecare apartament în 

mod obligatoriu. Numărul locurilor de parcare construite de dezvoltator se va raporta 

la această normă...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Locurile acelea dezvoltatorii le vând, nu le 

dau degeaba...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și care este problema 

dumneavoastră?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Acele locuri se vor vinde.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și care este problema noastră? 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Parchează oamenii civilizat 

domnule consilier.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu am întrebat. E o întrebare simplă. Care a 

fost logica de nu a rămas un loc alocat fiecărui apartament și nu ați alocat două? Cum 

adică un loc și jumătate?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu cred că era mai bine să rămânem 

cu două locuri la 10 apartamente” 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc. S-a înțeles.” 

Nu sunt alte discuții. 

Se supune la vot proiectul și cu 17 voturi pentru, o abținere din partea domnului 

consilier Bîrsan Costel, domnul consilier Nedelcu Mihai lipsește din sală, proiectul a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 345. 

 

Se prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 217/2016 

privind stabilirea criteriilor și a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la 

plată a obligațiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice; Inițiator, 

Primar Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Aș avea și eu un 

amendament aici și anume:  

Se propune modificarea art. 1, punctul 3, paragraful 1 astfel: 

„3. Venitul net pe membru de familie (în categoria membrilor de familie nu intră 

persoanele care au peste 18 ani cu excepția celor care urmează cursurile unei forme de 

învățământ): 

- mai mare decât salariul mediu net pe economie - 0 puncte 

2. Se propune modificarea art. 2 astfel: 

Aprobarea abrogării aliniatului 2 din cadrul art. 5 din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 217 din 28 iulie 2016, care avea următorul cuprins, 

respectiv: 

„cei care au un venit mediu net pe membru de familie mai mare decât salariul 

mediu net pe economie (în categoria membrilor de familie nu intră persoanele care au 

peste 18 ani cu excepția celor care urmează cursurile unei forme de învățământ)”. Vă 

mulțumesc”. 
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Se supune la vot amendamentul formulat de domnul Președinte de ședință Ionuț 

Mersoiu și se adoptă cu 14 voturi „pentru” și 5 voturi „abținere” din partea doamnelor 

consilier Alina-Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a domnilor consilieri: Ionuț 

Filimon, Neculai Tănase, Costel Bîrsan. 

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

amendamentul formulat de domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu și se adoptă cu 

14 voturi „pentru” și 5 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier Alina-Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a domnilor consilieri: Ionuț Filimon, Neculai Tănase, 

Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 346.  
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