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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 19.04.2018  

 

 

 

 

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

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

Focșani.  

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, 

deschide ședința ordinară din data de 19.04.2018, ședință convocată prin dispoziția 

domnului Primar nr. 394/13.04.2018, constatând că în sală absentează 3 consilieri 

locali – doamna consilier Miron Mariana, domnul consilier Filimon Ionuț, domnul 

consilier Bîrsan Costel, prezenți fiind 18 consilieri. Este întrunit cvorumul necesar 

pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) 

din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, roagă 

participanți la ședință să se pronunțe cu privire la procesul verbal al ședinței din data 

de 29.03.2018, proces verbal ce conține 124 pagini, acesta a fost scanat și transmis pe 

mail în format electronic. Se menționează faptul că au fost consemnate părerile 

dumneavoastră vis a vis de procesul verbal al ședinței ordinare de Consiliu Local din 

luna februarie.  

Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate și se aprobă cu 18 voturi “pentru” 

procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2018.  

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani îi dă 

cuvântul domnului președinte de ședință domnul consilier Nedelcu Mihai pentru a 

prezenta ordinea de zi a ședinței din data de 19.04.2018.  

La şedinţă participă: 

 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Marilena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

 d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;   

 d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

 d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate; 
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 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ; 

 d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor; 

 d-na Cristina Enache – Șef Birou Achiziții ; 

 d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism ; 

 d-na Carmen Pascaru - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului 

local; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Ciubotaru Mihail – Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară 

Focşani; 

 d-nul Nelu Ioniță -  Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani; 

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

 d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 d-nul Cătălin Vrabie – Notar;  

 d-nul Meluș Nazâru – Șef Serviciu Taxe și Impozite Primăria Municipiului 

Focșani  

 d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții  

 d-na Carmen Grosu – Direcția Economică – Primăria Focșani  

 d-nul Statache Nicușor – Parking SA Focșani  

 d-nul Merchea Manole – SC ENET SA  

 d-nul Manoliu Marius – Consilier Cabinet Primar  

 

La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și reprezentanți 

ai mass media locale.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Bună ziua domnule Primar, bună 

ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimată asistență”.  Se supune la vot 

aprobarea ordinii de zi, întreabă dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi.  

Ordinea de zi cuprinde 38 de proiecte de hotărâre la care se adaugă și completările.  

1. proiect de hotărâre privind emiterea acordului cu privire la modificarea limitelor 

de proprietate a imobilului situat în Focșani, str. Nicolae Iorga nr. 1, județul 

Vrancea compus din teren în suprafață de 604,00 mp. și construcție în suprafață 

de 247,00 mp., T 101, P 5406, 5409, 5410; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 147/2011 privind aprobarea  studiului de fezabilitate și 

a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții  „ Modernizare 

și reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani, județul 

Vrancea”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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3. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul 

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

Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de 

investiții: „Modernizare și reabilitare drumuri locale în Municipiul Focșani, 

județul Vrancea”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 488/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Sistem 

de irigații spații verzi în Cartierul Sud din municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani și bugetelor instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral 

din venituri proprii, pe trimestrul I 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului 

Focșani pe anul 2018; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului General al municipiului 

Focșani pe anul 2018;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Protoieriei 

Focșani 1; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 

Domnească – Biserica Sf. Trei Ierarhi Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 

Buna Vestire Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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11. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 

Pogorârea Sf. Duh Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. 

Ștefan cel Mare” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 

Sfinții Apostoli Petru și Pavel Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4,92 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi 

Focșani pentru organizarea Concursului Județean de Matematică – Informatică 

MIR, pentru elevii din mediul rural; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 27,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani 

în vederea participării unui grup de elevi la Concursul de Informatică American 

Computer Science League, care va avea loc în luna mai 2018; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani 

pentru derularea proiectului educațional „România 100: frumuseți naturale – 

valori naționale”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2018 a sumei de 3,00 mii lei pentru organizarea de către Consiliul 

Local al Tinerilor Focșani, a proiectului „Training de dezvoltare personală pentru 

elevi”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2018 a sumei de 57,25 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind numirile finale pentru 

membrii consiliului de administrație la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani; 
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Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public/privat al municipiului 

Focșani a rețelelor tehnico-edilitare, rețelelor de comunicații electronice, 

transmisii de date și imagini și a echipamentelor tehnice aferente; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind condițiile de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică 

și privată a municipiului Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24. proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea 

valorii de piață a terenurilor supuse închirierii,  aparținând domeniului public și 

privat al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 19,45 mp, situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 58, județul 

Vrancea, T. 58, P. 3497 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către Bogatu Emanoil Ionuț; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 356/2013 privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 49,00 mp, situat în 

Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 4, județul Vrancea, T. 162, P. 6419 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către SC COM POLEMIC SRL; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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27. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor 

terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, destinate 

amplasării de sisteme publicitare, pe raza municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 343/2011 privind 

aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric 

Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru două familii din 

imobilele situate în Aleea Căminului nr. 12, bl. G2 și str. Revoluției nr. 17, în 

imobilul situat în str. Revoluției nr. 16, bl. C2 în conformitate cu Legea locuinței 

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

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu 

 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018, pentru 

repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017 

privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, 

precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu 

 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018, pentru 

repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, înconformitate cu Hotărârea de 

Guvern nr. 1275/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu 

 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2018, pentru 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr.962/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, 

Dimitriu Ana 

 

33. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei 

la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

34. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

35. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului 

local a municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și 

clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;     

      Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

36.     proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice 

furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în Municipiul Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice.  

 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Să începem ședința cu 

aprobarea ordinii de zi, dacă sunt discuții”. Vă rog domnule consilier Neculai Tănase 

“eu v-aș fi propus ca să devansăm proiectele 38 și 39 deoarece sunt două proiecte foarte 

importante să le discutăm la începutul ședinței, să le devansăm să fie printre primele 

proiecte deoarece sunt foarte importante”.  
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Domnule consilier toate 

proiectele de pe ordinea de zi sunt importante dar dacă și colegii dumneavoastră sunt 

de acord eu nu am nimic împotrivă dar mai întâi trebuie să aprobăm ordinea de zi”. 

Dacă doriți domnule primar să spuneți ceva?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri, stimați reprezentanți ai mass media locale, doresc să completez ordinea de 

zi cu 5 proiecte suplimentare”.  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L. nr.82/2018 

privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 29 aprilie-2 mai 

2018, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani, în localitatea 

Majdanpek, Republica Serbia;  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Călin 

Dorin Flavius din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr.16, bl.C2, ap.55 

(tronson II) în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr.16, bl.C2, ap.50 

(tronson II) în conformitate cu Legea locuinței nr.114/1996 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 24-29 aprilie 2018, 

a domnului viceprimar al Municipiului Focșani Iorga Marius Eusebiu, în orașul 

Cracovia, Polonia în vederea participării la a patra sesiune a Congresului 

European al Puterilor Locale; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 13-17 mai 2018, a 

domnului viceprimar al Municipiului Focșani Iorga Marius Eusebiu, în orașul 

Munchen, Germania, în vederea participării la Târgul internațional de mediu 

IFAT 2018.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Acestea au fost proiectele care le-

am avut în completarea ordinii de zi”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Mulțumesc domnule Primar, 

supunem la vot proiectele în completare.  

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi “pentru”.   

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei, se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”.  

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani 
Conform regulamentului Consiliului Local proiectele de hotărâre se discută în ordinea 

în care au fost înscrise, dacă sunt completări la ordinea de zi se discută după cele 

înscrise pe ordinea de zi.  

Domnul consilier Neculai Tănase “Știu că este firesc, dar s-a mai întâmplat ca 

anumite proiecte să se devanseze și să se înceapă cu ele, dar dacă d-voastră hotărâți 

acestea le discutăm așa cum spuneți dumneavoastră”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu Dă curs citirii primului proiect 

de pe ordinea de zi al ședinței ordinare - Proiect de hotărâre privind emiterea acordului 

cu privire la modificarea limitelor de proprietate a imobilului situat în Focșani, str. 
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Nicolae Iorga nr. 1, județul Vrancea compus din teren în suprafață de 604,00 mp. și 

construcție în suprafață de 247,00 mp., T 101, P 5406, 5409, 5410; dacă pe marginea 

acestui proiect sunt discuții?  

Domnul consilier Neculai Tănase “Noi am cerut ieri deoarece erau neclarități, 

am cerut să eliminăm acele neclarități. Sunt foarte bucuros că cei din Primăria Focșani 

au dat un răspuns în patru ore solicitării noastre, cred că este un interes al d-voastră de 

partid, acum 7 luni am cerut domnului Primar să ne dea răspuns ce s-a făcut cu banii 

alocați către Teatrul Municipal Maior Gh. Pastia, acel răspuns a fost ambigu, am cerut 

să știm dacă trebuie PUZ, și am primit definiția PUZ-ului, de exemplu punctul 3 se 

contrazice cu punctul nr.1 – dacă este nevoie de acordul locatarilor. Este un răspuns 

care a fost dat ca să fie dat. Nefiind foarte clar noi am propus să scoatem acest proiect 

de pe ordinea de zi și să-l discutăm într-o ședință ulterioară. Intervine și acel schimb 

de teren al municipalității cu proprietarul, consider că lucrurile sunt neclare”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Aș dori să dau cuvântul 

domnului Cătălin Vrabie proprietarul acestui teren și imobil”.  

Domnul Cătălin Vrabie “Bună ziua, voi încerca să răspund domnului consilier 

la câteva întrebări, deși am văzut postarea publică, eu cred că totul este foarte clar, dar 

cred că și dumnealui trebuie sa înțeleagă răspunsul, Primăria va spune ca în situația în 

care se vorbește doar de o modificare de limite nu este nevoie de PUZ este foarte clar 

și foarte simplu, de asemenea la punctul 2 tot Primăria vă spune că în situația în care 

limitele se reconfigurează și se solicită un nou certificat de urbanism modificându-se 

tema de proiectare este posibil să fie nevoie de avizul vecinilor dacă proprietatea mea 

se va învecina cu un vecin persoană fizică. În al treile rând n-am auzit astăzi de la 

dumneavoastră cum nu am auzit nici în ședința de comisii și nici în ședința de comisii 

de luna trecută niciun argument legat de propunerea mea propriu zisă. Eu v-am cerut 

să vă gândiți și să aprobați o reconfigurare a limitelor care nu presupune un schimb de 

teren în mod juridic ci presupune o redesenare a proprietății mele în raport cu 

proprietatea municipiului Focșani, redesenare care nu înseamnă că Primăria îmi dă mie 

teren nici că eu dau ceva Primăriei, eu rămân ce aceeași suprafață numai că are alta 

formă. Această altă formă ar permite municipalității ca în spatele proprietății mele ce 

urmează să fie edificată să se creeze 4-6 locuri de parcare pentru locuitorii din zonă. În 

același timp ar permite municipalității să mențină libere căile de acces din fața 

construcției pe care urmează să o construiesc. Acestea două sunt avantajele pe care le 

aduce propunerea mea municipalității. Toată lumea se întreabă de ce am eu un interes, 

mai ales cei din grupul PNL există o explicație foarte simplă pe care am spus-o. La 

începutul lunii mai voi da ordinul de începere privind construirea acestei construcți, 

acest ordin fiind dat nu mai pot să fac nicio modificare pe acest teren. Orice decizie a 

dumneavoastră ulterior ședinței de astăzi nu mai poate produce efect în cazul meu. Se 

vor începe lucrările de executare. Nu este nimic anormal prin a pune pe ordinea de zi 

un proiect care a mai fost discutat și nu a mai existat nicio modificare față de ultima 

ședință în care a fost introdus pe ordinea de zi. Am specificat faptul că în mai vor începe 

lucrările și cer ca pe prima ședință cer să fie introdus pe ordinea de zi. Nu este nimic 

ascuns, nu este niciun schimb și nicun interes, toată lumea se întreabaă ce câștigă 
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Vrabie? Eu câsștig un loc pe care pot să-l amenajez în  lateralul construcției cu 2 locuri 

de parcare. Dacă nu doriți să aprobați această reconfigurare eu această construcție o 

ridic la fel, forma construcției recompartimentarea, suprafața este aceeași, numai 

poziția imobililui se modifică în raport de poziție și spațiul de parcare. Mai vreau să vă 

spun un lucru: în acest dosar există toata documentația referitoare la imobilul respectiv, 

nu am primit nicio întrebare de la dumneavoastră legat de acest imobil și legat de ceea 

ce se află în acest dosar. Nu ați întrebat de avize, de felul cum este proiectat, nu ați 

întrebat nimic de această construcție, ați îmbrăcat această ideee într-un ambalaj politic, 

nu este nimic politic. Este dorința mea de a realiza acest imobil care era într-o stare 

avansată de degradare, este dorința mea de a realiza un imobil așa cum a fost construit 

în anul 1938.  Am auzit idei că va fi altă construcție, dar va fi exact ceea ce știți că 

exista înainte de demolare în aceeași, volumetrie, în aceeași suprafață și dacă 

dumneavoastră nu aprobați modificarea de limite va fi în aceeași poziție. Sunt și astăzi 

aici în fața dumneavoastră într-o ultimă încercare de a vă convinge și dacă aveți vreo 

întrebare să mi-o adresați și cu mare drag accept un refuz just și motivat, dacă există, 

unul care ține strict de partea tehnică a construcției, dacă nu, nu pot decât să mă 

resemnez și să înțeleg că dumneavoastră nu ați recepționat mesajul așa cum trebuie și 

sa îmi văd în continuare de treabă. Mulțumesc.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Mulțumesc domnului Vrabie, 

dau cuvântul domnului consilier Neculai Tănase”.  

Domnul consilier Neculai Tănase “Am ascultat cu atenție ce spune domnul 

Vrabie, este dreptul dânsului să se bată pentru ceea ce are de gând să facă acolo. Faptul 

că dânsul spune că dă ordinul să se înceapă lucrările în mai, stați așa domnul Vrabie, 

de ce trebuie să vă grăbiți și de ce trebuie să ne grabiți pe noi, un certificat de urbanism 

sau un aviz de la urbanism aici la noi la Primărie se ia după 6 luni, focșăneanul de rând 

știe, să ia un certificat de urbanism bătătorește drumurile pe aici, dumneavoastră în 7 

zile.... deci domnul Vrabie spune că aduce un avantaj Primăriei prin faptul că face 4 

parcări, eu cred că nu vă bateți pentru avantajul Primăriei, spuneți de aleile acelea sunt 

o problemă, eu cred că se pot reconfigura. Eu vreau să  adresez domnului Primar o 

întrebare, este Legea 350/2001 mie în raspuns mi-ați spus că nu trebuie PUZ, în art 

31/1 spune ca “în cazul parcelelor geometrie neregulată incompatibile cu structura și 

parametrii zonei proiectați prin documentație de urbanism sau amenajarea teritoriului, 

schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului potrivit legii poate fi 

condiționată de modificarea limitelor parcelelor respective cu acordul propietarilor prin 

reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii cu 

actualizarea ulterioară a planului cadastral al OCPI- respectiv Carte Funciară”. 

Cum intepretați dumneavoastră acest articol din Legea 350/2001? Ați dat un răspuns 

dar în Lege spune cu totul altceva. Am dreptul să am diferite dubii? Este departe de 

legalitate cum a fost și la sedința trecută cum ați venit să aprobăm avizul pentru 

externalizarea iluminatului electric și după ați făcut licitație. Domnul Primar să 

mergem pe lege și să nu mai facem avantaje nimănui, cine vine în regulă și este corect. 

Aici noi nu discutăm despre domnul Vrabie, noi discutăm la modul general ce se 

întâmplă în Primărie.  
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Domnul Vrabie Cătălin “Eram dator cu un răspuns domnule consilier m-ați 

întrebat de ce dau ordinul de începere în mai, deoarece este interesul meu să mă mut în 

noua locație deoarece acum eu stau cu chirie, eu nu pot sta 9 luni pînă ce dumneavoastră 

vă lămuriți și vă uitați în documentație, toate întrebările la care dumneavoastră nu aveți 

răspuns au răspunsul acolo cu excepția celor generale care nu mă privesc pe mine 

domnul Vrabie, dar dacă discutați de o chestie obiectivă aveți dosarul pe masă, dar care 

să nu o legați de persoana mea și de culoarea mea politică discutăm de o propunere 

care prezintă avantaje pentru ambele părți. Eu nu mă lupt pentru avantajele Primăriei. 

Eu consider că 2 luni și jumătate este suficient pentru a aproba o asemenea solicitare 

pentru a aproba o asemenea solictare în condițiile în care niciunul dintre dumneavoastră 

nu ați avut nicio obiecțiune. Dosarul meu a fost complet și disponibil pt dumneavoastră 

încă de la început. Dacă dumneavoastră aveați obiecțiuni sau aveați propuneri sau 

documentația mea ar fi avut lipsuri puteam să accept faptul că se grabesc lucrurile. Însă 

dosarul meu nu a avut din partea dumneavoastră nicio obiecțiune nu avut din partea 

funcționarilor din Primărie nicio obiecțiune”. 

Domnul consilier Neculai Tănase “Am avut obiecțiuni, am trimis solicitări, l-

am rugat acum pe domnul Primar să dea interpretarea acestui articol vis a vis de PUZ 

– acestea sunt niște obiecțiuni referitoare la acest proiect, eu cred că discutați despre 

altceva, spuneți-mi și mie despre articolul acesta”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Eu nu dau răspuns întrebărilor care 

nu sunt pe tema acestui proiect. Vorbim despre un proiect care are toate avizele. Și 

Inspectoratul de Stat în Construcții nu dădea aviz unui proiect la care se impunea să 

existe PUZ. Inspecția de Stat în Construcții nu dă aviz unei solicitări de construire a 

unei clădiri dacă se impunea Plan Urbanistic Zonal. Este instituția statului care verifică 

aplicarea corectă a legislației în domeniu. Ne verifică inclusiv pe noi la modul cum 

elaborăm și emitem certificate de urbanism. Răspunsurile pe care le-am acordat au fost 

pentru dumneavoastră datorită faptului că dumneavoastră ați dorit punctual lămurirea 

anumitor aspecte cu privire la proiectul pe care îl dezbatem astăzi. Am considerat că 

este necesar să vă răspundem în termenul impus de dumneavoastră pînă la data ședinței. 

Vă citesc din adresa dumneavoastră și a fost un răspuns punctual în care s-a lămurit 

foarte clar toate celelalte aspecte pe care dumneavoastră le-ați solicitat să vi le 

lămurească colegii mei de specialitate. În ceea ce privește modul cum se eliberează 

documentele de la Urbanism, în speță certificate de urbanism, autorizații de construire 

vă aduc la cunoștință că numai este niciun document care să fie eliberat mai târziu de 

30 de zile, în Consiliul Local s-a aprobat instituirea unei taxe de urgență în baza căreia 

orice cetățean care o achită primește în termen de 30 zile lucrătoare certificatul de 

urbanism sau autorizația de construire. Deci vă rog frumos nu mai faceți acuzații asupra 

aparatului de specialitate al Primăriei deoarece chiar se muncește”.  

Domnul consilier Neculai Tănase “Eu vreau să vă spun că răspunsul care mi s-

a dat ieri mă scuzați de expresie dar este o abureală, nu este la subiect. Eu solicit dacă 

este nevoie de PUZ și mie mi se dă definiția PUZ-ului”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Este un răspuns de specialitate pe 

care dumneavoastră nu îl întelegeți. Domnul consilier eu vă spun că atunci când noi 
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solicităm lămuriri de la ministere ne trimit la textul de lege, poate dumneavoastră nu 

stiți”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu Dă cuvântul domnișoarei 

consilier Ana - Maria Dimitriu. 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu “Mulțumesc domnule președinte 

să știți domnule Primar că răspunsurile la sesizările și adresele cetățenilor nu trebuie să 

le dați cu textul de lege. Trebuie să le dați răspunsuri punctuale. Sunt cetățeni care au 

sesizări depuse de foarte mult timp și care nu au primit răspunsul legal în termen de 30 

de zile”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Domnișoara consilier dacă 

vorbiți la subiect privind proiectul acesta al ordinii de zi”.  

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu “Ieri s-a depus această adresă la 

Primărie și drept dovadă că răspunsul a venit repede. Eu întreb pentru cetățenii 

municipiului Focșani tot atât de repede dați răspunsul la cererile dânșilor”? 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Dacă nu mai sunt completări 

cu privire la acest proiect propun să-l supunem la vot, bănuiesc că ați primit ordin să 

nu treacă în Consiliul Local. Eu sunt un cetățean corect care mai și gândește față de 

multi alții de aici”. Vă mulțumesc.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și nu se adoptă, cu 12 voturi “pentru” și 7 

abțineri din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura – Mihaela, 

Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – 

Dumitru, Tănase Neculai.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Mulțumesc grupului de consilieri 

PNL că susțin dezvoltarea municipalității, că susțin dezvoltarea infrastructurii, domnul 

consilier atât vroiam să vă spun referitor la acest proiect. Dumneavoastră spuneați că 

nu este drumul mătăsii să știți că pentru a reconfigura acele alei înseamnă să distrugem 

spațiul verde și nu vom primi aviz de la mediu să desființăm acele spații verzi în 

detrimentul focșănenilor. Ca să reconfigurăm aleile trebuie să mergem prin spațiul 

verde. O să fie spațiul verde și cetățenii trebuie să facă un tur al clădirii”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Domnul Vrabie ați observat 

logica colegilor din PNL să betonați tot” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Îmi cer scuze că am întârziat, eu am votat 

proiectul domnului Vrabie și sunt surprins plăcut cu câtă abnegație colegii noștrii de la 

PSD și dumneavoastră și domnul Primar susțineți acest proiect. Nu acceași fervoare 

am observat la celelalte proiecte care au fost și ele în slujba cetățenilor și mai ales cel 

cu Drumul Județean 205 care a spus că se va face de Consiliul Județean și de 2 ani de 

zile nu se face nimic, iar de la dumneavoastră promisiuni și vorbe goale. Dacă nici 

domnul Primar nu a vorbit la subiect vă rog domnule președinte. Deci domnul primar 

vă rog frumos să fiți la fel de combativ și pentru celelalte proiecte”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Vă mulțumesc domnule 

consilier, trecem la celelalte proiecte”.  

Se prezintă punctul doi al ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 147/2011 privind 
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aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul 

Municipiului Focșani, județul Vrancea”. Dacă sunt discuții pe marginea acestui 

proiect?  

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu “Mulțumesc domnule președinte 

am să menționez că la acest proiect există o eroare materială și anume că în cuprinsul 

raportului la punctul 1 face referire la capitolul de proiectare prin diminuarea liniei 

bugetare de la 380 715 lei inclusiv TVA la 373 360 lei inclusiv TVA. În tabel la 

indicatorii propuși suma nu este de 373 360 lei ci de 375 360 lei și aspectul doi: În 

hotărârea de Consiliu Local si anume nr. 147/2011 se face referire la modernizare și 

reabilitare drumuri locale intravilan la 8,7 km iar în această Hotărâre totalul 

reabilitărilor și modernizărilor este de 7,58 km. Îmi spuneti și mie de ce de ce 1 km si 

aprox. 200 metri nu mai există”? Vă rog.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Domnule Primar doriți să 

răspundeți”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Poate compartimentul de specialitate 

dorește să dea un răspuns, domnul Bratu sau doamna Costin”.  

Domnul Bratu Bogdan “Bună ziua legat de acea diferență de suprafață de care 

spuneați, în urma actualizării Cărților Funciare care se execută în acest moment a 

rezultat suprafața care o vedeți acolo. Cealaltă suprafață fiind cea care a fost inițial 

măsurată în anii 80”.  

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu “Îmi spuneți că cea din 2011 nu 

era reală măsurarea în 2011”? 

Domnul Bratu Bogdan “Măsurarea din 2011 se baza pe faptul că suprafața dată 

în Hotărârea din 2011, se baza pe măsurătoarea din inventarul domeniului public care 

era făcută în anul 1980. Nu era carte funciară, acum avem carte funciară pe aceste 

străzi”.  

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu “Mulțumesc frumos și vroiam 

referitor la această eroare materială sa aveți în vedere să se îndrepte”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Mulțumesc, domnul secretar 

al municipiului Focșani a consemnat”.  

Nu mai sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 19 

voturi “pentru” devenind hotărârea nr. 158. 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 441/2017 privind 

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

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

obiectivul de investiții:„Modernizare și reabilitare drumuri locale în Municipiul 

Focșani, județul Vrancea”. Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții, și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 19 

voturi “pentru” devenind hotărârea nr. 159. 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 488/2017 privind aprobarea 
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indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de 

investiții ”Sistem de irigații spații verzi în Cartierul Sud din municipiul Focșani, județul 

Vrancea”. Dacă sunt discuții?  

Domnul consilier Neculai Tănase „Nu că n-ar fi bun acest proiect, proiectul 

este necesar pt cartierul Sud dar cred că aici se aruncă niște bani, apropo Primăria 

Focșani nu a accesat niciun euro prin fonduri europene. Practic acolo s-a mai făcut un 

proiect cu spații verzi în loc să fie făcute la un loc cu irigațiile s-a făcut pe bucăți și 

fiecare trage câte o concluzie. De ce nu se face cu fonduri europene și se face cu fonduri 

de la bugetul local? Eu îl aud pe domnul Primar că muncește dar nu se vede nimic”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Legat de fonduri europene pentru 

asemenea lucrări nu sunt bani alocați, doar pentru irigații în oraș. Există vreo sursă de 

finanțare prin Fonduri nerambursabile Europene pe irigații în urban și eu nu știu, 

domnul Imireanu este present”?  

Domnul consilier Neculai Tănase “Domnul Primar ați auzit de sectorul 1 

București unde este parcul Bazilescu și este făcut cu Fonduri Europene inclusiv 

irigații”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Domnul consilier există Fonduri 

Europene pentru înființare sau reabilitare parcuri, realizare parcuri și locuri de 

agrement care includ inclusiv sisteme de irigații dar doar pentru sisteme de irigații nu 

sunt Fonduri Europene. Spațiile verzi nu sunt parcuri domnul consilier Tănase”.  

Domnul consilier Neculai Tănase “Zero fonduri Europene”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Vă rog frumos să vorbim 

strict pe subiect”.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 19 voturi “pentru, devenind 

hotărârea nr.160.  

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetelor instituțiilor finanțate 

parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2018, 

detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 19 

voturi “pentru”, devenind hotărârea nr.161.  

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, 

prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018.  

Domnul consilier local Ionuț Mersoiu prezintă amendamentul următor: Se 

majorează cu 9,00 mii lei suma alocată Colegiului Național Unirea. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu – Dumitru „Mulțumesc, întrucât nu sunt 

solicitările instituțiilor v-aș ruga ca pînă la ședința următoare să-mi fie și mie transmise 

în format electronic”.  

Nu mai sunt discuții și se aprobă cu 19 voturi “pentru” amendamentul domnului 

consilier Ionuț Mersoiu.  

Domnul consilier Neculai Tănase „Corect ar fi fost ca domnul Mersoiu să 

spună unde se duc banii aceia”.  
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Domnul consilier Bîrsan Costel „Banii sunt din fondul de rezervă”?  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Da  

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu „Proiectul nr.6 este legat de proiectul 

nr.15 am observat că în sală este doamna profesoară Colin, dacă trebuie o să ne explice 

și dânsa, astăzi a depus la registratura o hârtie prin care ne roaga să suplimentăm din 

fondul de rezervă cu suma de 9,00 mii lei datorită faptului că, copii au câștigat 

concursul la faza europeană s-au calificat pe primul loc în Statele Unite dar biletele de 

avion au explodat între timp, știm că de la o zi la alta cresc prețurile”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Dacă solicitați un preț la 

bilete, prețul este diferit de la zi la zi”.  

Se supune la vot proiectul de hotarăre și se adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind 

hotărârea nr.162. 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2018. Dacă sunt discutii?  

Domnul consilier Ionuț Mersoiu Prezintă următorul amendament: Se 

majorează cu suma de 2,33 mii lei bugetul local la subcapitolul bugetar “Donații și 

sponsorizări” . Se majorează cu suma de 2,33 mii lei bugetul Direcției de Asistență 

Socială și Medicină Școlară Focșani reprezentând credite bugetare și de angajament, la 

subcapitolul bugetar “Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, articolul bugetar 

„Mașini, echipamente și mijloace de transport”, poziția autoturism.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț 

Mersoiu și se aprobă cu 19 voturi “pentru”.  

Se supune la vot proiectul în integralitatea lui și se adoptă cu 19 voturi “pentru” 

devenind astfel hotărârea nr. 163.  

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării unui sprijin financiar Protoieriei Focșani 1. Dacă sunt discuții?  

Domnul consilier local Bîrsan Costel „Mulțumesc domnule președinte, voi 

vota acest proiect dar am totuși niște obiecțiuni în sensul că eu nu consider că este 

normal ca Primăria din bugetul cetățenilor să subvenționeze o construcție un sediu al 

unei instituții fie ea și de cult. Noi putem crea un precedent în acest sens și vor veni și 

alte culte religioase să solicite bani de la Primărie și nu cred că este normal. Cei din 

instituție trebuie să se autofinanțeze sau din sponsorizări, specific faptul că urmează 

încă 5 proiecte pentru 5 Parohii care vor primi bani din bugetul Primăriă cu care sunt 

de acord este firesc și normal deoarece bisericile sunt lăcașe de cult unde merg 

credincioșii și trebuie să se roage și să reculeagă. Dar repet că nu este normal, de aceea 

rog Protoeria să nu mai vină cu cereri și presiuni politice în alte ocazii”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, “Mă abțin de la comentarii 

dacă mai sunt și alte discuții”? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 19 

voturi “pentru” devenind hotărârea nr.164. 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării unui sprijin financiar Parohiei Domnească – Biserica Sf. Trei Ierarhi Focșani.  
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Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 19 

voturi “pentru” devenind hotărârea nr.165.  

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării unui sprijin financiar Parohiei Buna Vestire Focșani;  Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 10 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 166. 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării unui sprijin financiar Parohiei Pogorârea Sf. Duh Focșani; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 11 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 167. 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ștefan cel Mare” Focșani; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 168. 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 13 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 169. 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 4,92 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 

Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Focșani pentru organizarea Concursului Județean 

de Matematică – Informatică MIR, pentru elevii din mediul rural; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 14 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 170. 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 27,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 

Colegiului Național Unirea Focșani în vederea participării unui grup de elevi la 

Concursul de Informatică American Computer Science League, care va avea loc în 

luna mai 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: “Vă rog domnule Mersoiu, 

pentru un amendament.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “Mulțumesc, am un amendament legat de 

proiectul nr. 6 – se majorează cu 9,00 mii lei suma alocată Colegiului Național Unirea 

în vederea concursului de informatică”. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc! Dacă mai 

sunt și alte amendamente? Vă rog domnule Iorga!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: “Aș vrea să rețineți că eu am să mă 

abțin, adică nu o să particip la vot, nici la amendament, nici la proiect. Mulțumesc.”  
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Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc! S-a notat!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: “Vă spun și de ce, fiul meu a câștigat 

dreptul de a participa la acest concurs între cei 8 elevi. Mă bucur foarte mult!”. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Felicitări! Un lucru foarte 

frumos! Minunat!” 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul domnului Mersoiu şi se 

aprobă cu 18 voturi „pentru” iar domul Marius Eusebiu Iorga nu participă. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr 15 în integralitatea lui şi se adoptă cu 

18 voturi „pentru” iar domul Marius Eusebiu Iorga nu participă devenind hotărârea 

nr. 171. 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 20,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 

Colegiului Național Unirea Focșani pentru derularea proiectului educațional „România 

100: frumuseți naturale – valori naționale”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 16 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 172. 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 a sumei de 3,00 mii lei 

pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focșani, a proiectului „Training 

de dezvoltare personală pentru elevi”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 17 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 173. 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 a sumei de 57,25 mii 

lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții? Vă rog 

domnule consilier Bârsan”. 

Domnul consilier Costel Bârsan: “Mulțumesc domnule președinte! Eu aș vrea 

să întreb, și dacă mi se poate răspunde, anul trecut ce sumă a fost alocată pentru aceeași 

zi de 1 iunie, că din câte îmi aduc aminte cred că este mult mai mare acuma. La fel a 

fost. Bun e în regulă. Altă întrebare aș avea, acest pachet, aceste 3550 de pachete care 

se vor distrui, presupun, copiilor ce conține fiecare pachet în parte? Am mai pus aceeași 

întrebare și la sărbătoarea Paștelui când s-au distribuit la fel niște pachete, și nici acum 

nu am primit nici un răspuns. Dacă doriți să-mi răspundeți acum, nu scris, domnule 

Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dulciuri.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Ce primesc copii de obicei, 

dulciuri”. 

Domnul consilier Costel Bârsan: “Sunt convins că dulciuri doar n-or avea 

țigări acolo sau bere dar e important să știm de acești bani, ce conține acest pachet și 

reformulez și pentru pachetul de la Paști ce a conținut pentru acea sumă?” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: “Ouă, cozonac, pască.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ouă, cozonac, pui, conserve, ulei, 

mălai.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: “Eu insist să primesc răspunsul la aceste 

întrebări.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “V-am dat răspunsul” 

Domnul consilier Costel Bârsan: “Domnule Primar, eu aștept un răspuns 

serios, bănuiect că sunteți om serios, persoană serioasă, și pretend un răspuns serios, 

nu la mișto.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “dar nu v-am spus la misto”  

Domnul consilier Costel Bârsan: “Dacă ne luăm de miștouri…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vorbește serios.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Pachetul de Paște a conținut un 

cozocac, ouă nevopsite, un pui grill congelat, mălai, făină și ulei și zahăr. Astea au fost. 

Iar acum conținutul pachetului pentru 1 iunie urmează să-l stabilim după aprobare că 

nu știam dacă se aprobă sau nu se aprobă acest proiect, iar conținutul va fi clar, cu 

dulciuri. Anul trecut am avut diverse dulciuri care au fost alese ca să se încadreze în 

acest buget de 12 lei sau cât este pe fiecare…12 lei pe pachet, și a fost o ciocolată, am 

luat tot ce a fost de calitate, am luat ouă…nu…ciocolată kinder,  nu mai știu, totul ce a 

fost dulce și bun, zic eu, care e agreat de copii. Dacă vreți să participați la alegerea 

produselor, nu am nimic împotrivă, vă așteptăm….” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Oricum e prea puțin pentru 

niște copii …eu aș fi propus un buget mai mare…” 

Domnul consilier Costel Bârsan: “permiteți domnule președinte, aș mai avea 

o întrebare.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă rog, domnule consilier” 

Domnul consilier Costel Bârsan: “La consursul interșcolar, premiul I – 

excursie 2 zile 45 mil lei vechi, premiul 2 excursie 1 zi, 23 mil lei vechi pai 45 mil 2 

zile de excursie pentru 1 copil? Pai merge la Las Vegas?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu, dar este vorba despre… anul 

acesta ne-am gândit să trimitem 40 sau 45 de copii la Alba Iulia să viziteze cetatea 

având în vedere ca este anul Centenar, să cunosacă și ei locul unde s-a semnat Marea 

Unire a României. Si 4500lei cred că este sumă….100 lei de copil însemnand transport 

cazare, intrare la cetatea Alba Iulia și e posibil să discutăm să vedem dacă mai pot 

vedea și niste obiective ori Brașov ori Sighișoara.” 

Domnul consilier Costel Bârsan:  “Nu e mult, dar aici scrie premiul I.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Premiul I este o excursie de 2 zile.”  

Domnul consilier Costel Bârsan:  “De ce nu specificați premiul I pentru 30 de 

copii sau 40 de copii? De ce ați spus premiul I excursie 2 zile? premiul I știu că ia o 

persoană, în cazul în care sun 2 persoane sau mai multe, se specific.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu este făcut un raport foarte 

detaliat, aici aveți dreptate, dar eu v-am dat explicațiile ca să înțelegeți despre ce este 

vorba.”  
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Domnul consilier Costel Bârsan: “Mulțumesc, dar era suficient dacă se scria 

și aici și nu mai erau discuții. Mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Iar premiul II va fi tot o excursie de 

o zi în județul Vrancea, la Mousoleele din Județul Vrancea.” 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 18 şi se adoptă 

cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea 174.  

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului privind numirile finale pentru membrii consiliului de administrație la SC 

TRANSPORT PUBLIC SA Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 19 şi se adoptă cu 

12 voturi „pentru” și 7 “abțineri”  din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Crneliu – Dumitru și Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 175. 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 20 şi se adoptă 

cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 176. 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 21 şi se adoptă 

cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 177. 

Se prezintă punctul 22 proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public 

și privat al municipiului Focșani a rețelelor tehnico-edilitare, rețelelor de comunicații 

electronice, transmisii de date și imagini și a echipamentelor tehnice aferente; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții? Vă rog 

domnule viceprimar și consilier Iorga.” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Vă mulțumesc domnule președinte, am o serie 

de amendamente, așa cum bine știți am avut câteva discuții cu posesorii de retele din 

municipiul Focșani și ieri la comisie și înainte să vi le prezint v-aș ruga să rețineți că 

ar trebui să le votăm individual deoarece sunt mai multe amendamente complet 

distincte unul față de celălalt.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Sunt de acord.” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Primul amendament va fi făcut la art 1 lit b și 

va avea următorul cuprins: “În termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, să introduce în subteran aceste rețele, pentru străzile care nu fac 
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obiectul lucrărilor de reabilitare / modernizare derulate de autoritatea publică“. Acesta 

este primul amendament vă rog să îl supuneți la vot.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Discuții pe marginea acestui 

amendament? Eu dacă permiteți, cum am vorbit și ieri la ședința de comisii, nu sunt de 

acord cu termenul de 60 de luni, aș vrea să rămânem la termenul de 36 luni, dintr-o 

neîncredere a mea, personală, și uitându-ne în urmă, atâția ani au trecut din 2013 că nu 

s-a întâmplat nimic aș dori dacă sunteți de acord să trecem 36 luni și dacă vedem că 

aceste firme execută lucrări și sunt acolo cu execuțiile să le putem devansa și alte 

termene, dacă sunt de 60 luni vor fi 120, 240 și așa mai departe.”  

Domnul consilier Marius Iorga: “E un amendament pe care am căzut de acord, 

dumneavoastră stimați colegi veți decide prin votul dumneavoastră dacă rămâne sau 

nu.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Supunem la vot 

amendamentul domnului consilier Iorga cu consemnarea cu 60 de luni. Cine este 

pentru?, împotrivă? Abțineri? Cum ați votat? Ca n-am înteles. Deci..., ați votat pentru 

60 luni.” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Au fost 19 abțineri” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă spun eu cum ați votat: 

doamna Ciocoiaș a votat “pentru”, restul v-ați abținut, sau n-ați votat…n-ați ridicat 

mâna, și domnișoara Dimitriu…. Bun, deci dumneavoastră doriți pentru 60 de luni da? 

Adică să fie în continuare căblăraia pe stâlpi.” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Erau de luni 60 și 36 de luni”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “5 ani” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Domnule președinte sunt cu mâna 

pe sus de vreo 2 minute, vă rog frumos dați-mi cuvântul, noi suntem de accord într-

adevăr cu amendamentul….” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Domnișoara consilier 

ascultați-mă puțin”. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu:  “Da, vă rog!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Ascultați-mă puțin erați cu 

mâna pe sus pentru că s-a votat și ați ridicat mâna pentru ca să-mi arătați că votați, nu 

ca să vă înscrieți la cuvânt, bun, vreți să vă înscrieți la cuvânt, nu-i nici un fel de 

problemă, vă rog!” 

 Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Mulțumesc frumos, terminaserăți 

de numărat voturile “pentru” “împotrivă” sau “abțineri”! Suntem de acord cu 

amendamentul de 60 de luni pentru că domnii operatori și-au susținut acest punct de 

vedere ținând cont de faptul că, cum a fost discutat și în dezbaterea publică, până la 

31.12.2018 dumnealor abia pot să-și treacă toate cablurile în subteran unde au deja 

80% deja introduse în cartierul Sud, așa că termenul de 36 de luni pentru dumnealor 

este nerealist și de aceea au cerut 60 de luni, gândiți-vă că este vorba de tot Municipiul 

Focșani, și atunci consider că este normal să luăm în calcul ceea ce dumnealor pot 

realiza deci trebuie doar să respecte acst termen de 60 de luni si cum au spus și 
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dumnealor cred că ar fi cazul să-I credem pe cuvânt că au zis mai departe de aceste 60 

de luni nu se vor extinde cu lucrările. Vă mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc și eu! Cu ce 

credeți că ar deranja dacă fixăm 36 de luni și dacă dumnealor în acest termen au 

jumatate din execuție finalizată să nu le acordăm în continuare încă 2 ani chiar și 3? 

Vă rog domnișoara consilier.” 

Domnișoara consilier Dimitriu Ana-Maria: “Pentru că ulterior vor interveni 

sancțiuni, domnule președinte de ședință. Oare de ce? Multumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă rog, domnule consilier 

Tănase”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu vroiam să vă propun stimați colegi, 

domnule Primar, deci 60 de luni  ..... să le facă cineva un grafic acolo pe 5 ani, și stim 

anul asta fac aia, la anul fac aia și putem să-i controlăm mult mai lejer, zic și eu acuma, 

nu trebuie nici să le punem pumnul în gât ca să fie ”. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Domnul Primar, doriți să 

spuneți ceva?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu nu cred că putem să le impunem 

un asemena grafic, le-am dat un termen iar dumnealor își organizează fiecare 

intervențiile în funcție de planurile lor de dezvoltare, nu putem să-i obligăm chiar așa, 

sa-i încorsetăm, am spus că aceste proiecte de hotărâre, și proiectul acesta și următorul 

proiect, pe ordinea de zi să fie un proiect să le asigurăm un cadru în care ei să poată să 

se organizeze independendent, că așa dacă noi impunem un grafic pe fiecare zonă în 

parte nu cred că va fi realizabil din partea dumnealor, eu cel putin așa am înțeles din 

discuțiile purtate de-a lungul timpului. Fiecare are un plan, o strategie de dezvoltare, 

de investiții și nu putem inteveni acum să le modificăm aceste strategii, noi doar le 

asigurăm un cadru legal pentru ca să poată să vină, să se înceapă o dată aceste lucrari 

de coborâre în subteran a tuturor rețelelor tehnico-edilitare urmând ca, dacă nu se va 

aplica acest termen, ceea ce a spus și domnul presedinte de sedință, dacă acest termen 

nu se respectă dar vedem bunăvoință din partea dumnealor, vedem că mai au să zicem 

20-30% nu suntem atât de absurzi să le aplicăm aceste sancțiuni, și mai mult decât atât, 

hai să fim realiști, peste 36 de luni nu știm care din noi vom mai fi pe aici, va fi un alt 

Consiliu Local, va fi poate un alt Primar, sau eu știu cine va fi…asta e.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, îmi cer scuze, era bine, 

părerea mea, de chemat fiecare în parte și spus - domnule uite ai 5 ani, 3 ani, nu știu 

aproape că nici nu mă interesează, de facut ceva realist. Ce faci tu anul asta? O discuție 

de negociere….” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “mai sunt câteva amendamente de 

făcut și o să vedeți că deja le dăm un termen, așa cum au convenit și dumnealor în 

discuțiile de ieri și alaltăieri să înceapă întâi cu cartierul Sud, să coboare toate rețelele 

în canalizațiile existente ale Primăriei Municipiului Focșani, pe partea reabilitată, și 

totodată până pe data de 30 iunie, este un alt amendament, în care le vom da termen să 

identifice cablurile neutilizate, inactive și să le dea jos de pe stâlpi. Dacă vedem măcar 

un asemenea gest din partea dumnealor, eu cred că este un semnal de încredere că 
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putem să mergem mai departe și să colaborăm, că dacă ajungem la conflicte și să le 

impunem un grafic, s-ar putea ca graficul să nu-l respecte și ce facem? Aplicăm 

sancțiuni că nu respect graficul? Vă mulțumesc.” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc, domnule 

Primar.Vă rog domnule consilier Iorga!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Aș vrea să vă spun că un grafic este inoportun, 

nu poți să impui unei societăți comerciale cum să-și execute bugetele și cum să-și facă 

investițiile, le dăm o perioadă de timp și treaba lor cum își fac bucătăria internă. Aș 

putea trece la următorul amendament?” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Nu s-a terminat votul!” 

Domnnul consilier Neculai Tănase: “Dacă îmi dați voie, eu nu am spus să le 

impunem, un fel de negociere cu ei, ei să spună!”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Nu aveți cum să le faceți un grafic.” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “A trecut cu 36 de luni”  

Domnul consilier Marius Iorga: “art 1 lit b”  

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Și amendamentul domnului consilier 

Nedelcu era pentru 36 de luni”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Noi aveam de gând să modificăm forma 

inițială, nu era un amendament al domnului Președinte, era o părere!” 

“Deci, primul amendament am înțeles că a fost votat și din păcate, a picat. Trec la 

al doilea amendament tot la art1 lit c care va avea următorul cuprins: “Pentru 

introducerea în subteran a rețelelor situate pe străzile reabilitate/modernizate de 

Municipiul Focșani, aflate în garanție, se va solicita în mod expres acordul 

constructorului care asigură garanția, cu respectarea termenului de 60 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri”. Domnule Președinte aveți cuvântul.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “vă mulțumesc domnule 

consilier, iarăși și aicea, tot așa mi se pare că-i cam mult, supunem la vot amendamentul 

dumneavoastră …. cine este “pentru”? “Împotrivă”?” 

Se supune la vot amendamentul şi se respinge cu 19 “abțineri” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: “Următorul, dacă mai aveți”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Da, mai am 3 amendamente, domnule 

președinte. 

Art 1 va fi completat cu lit “e” care va avea următorul cuprins:” În zonele în care 

canalizația este realizată de Municipiul Focșani, după adoptarea acestei hotărâri, 

operatorii sunt obligați să utilizeze investiția realizată, fiind interzisă construirea unei 

canalizații proprii” lucru care l-am discutat și ieri la ședință.” 

Se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 19 voturi “pentru” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Următorul amendament art 1 va fi completat 

cu lit “f” care va avea următorul cuprins: “În zonele reabilitate din Cartierul Sud prin 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană din Municipiul Focșani, operatorii au obligația 

ca până la 31.12.2018 să introducă toate rețelele în canalizațiile existente și să elimine 

de pe stâlpi toate cablurile aeriene”. Vă rog domnule președinte.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “mulțumesc, supunem la vot.” 
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Se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 18 voturi pentru și 1 abținere a 

domnișoarei Dimitriu Ana-Maria.                    

Domnul consilier Marius Iorga: “Și ultimul amendament domnule președinte, 

art 1 va fi completat cu lit “g” care va avea următorul cuprins: “Pentru Municipiul 

Focșani, cu excepția zonelor menționate la art.1, lit.f, operatorii au obligația ca până la 

30.06.2019 să identifice și să elimine de pe stâlpi cablurile inactive și totodată să le 

marcheze pe cele active cu elemente de identificare. În termen de 6 luni de la expirarea 

termenului de 31.12.2018 respectiv, 30.06.2019, municipalitatea va dezafecta toate 

cablurile neidentificate.” Mulțumesc frumos!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc și eu, supunem la 

vot!” 

Se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 19 voturi “pentru”. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Supunem la vot proiectul în 

integralitatea lui, cine este “pentru”? “împotrivă”? Vă rog” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule președinte, 

știu că nu trebuia să-mi dați cuvântul, dar asta e. Mulțumesc frumos. Din păcate 

amendamentul acela cu 60 de luni văd că nu a trecut și atunci stau să ma gândesc cât 

de luați în seamă sunt cei care au firme cu capital privat în Municipiul Focșani, gândiți-

vă că dumnealor care au fost prezenți la dezbaterea publică nu sunt directorii firmelor 

respective ci directori zonali și atunci superiorii lor probabil că nici nu au avut timp să 

fie informați în timp real, și stau și mă gândesc, când ieri stăteau în dezbaterea, 

alaltăieri, în dezbaterea publică și ieri în ședința de comisii de specialitate chiar mai 

aveau nelămuriri și chiar au insistat să țineți cont de doleanțele dumnealor. Se vede că 

nu se poate pentru că este de bun augur, în ghilimelele de rigoare, să îi penalizăm pentru 

că nu o să-și îndeplinească termenul pe care dumneavoastră l-ați votat astăzi. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc și eu. Nu cred că 

o să-i penalizăm, dar dacă ei nu încep absolut nimic în 36 de luni și nu fac absolut nimic 

atunci, pe cuvântul meu, chiar ar trebui penalizați și destul de usturător pentru a da un 

exemplu tuturor că trebuie să facem până la urmă ceva și în orașul Focșani. Vă 

mulțumesc!” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule președinte, eu zic că problema aceasta 

cu cablurile, au trecut 28 de ani și nu s-a întâmplat nimic, nu i-a penalizat nimeni de la 

Primărie, nu s-a luat nici un cent, nici un leuț pentru ce cabluri au întins, cetățenii ne 

spun zi de zi că sunt cabluri căzute care nu interesează pe nimeni, eu zic că ceea ce s-a 

stabilit și la întâlnirea făcută, dezbaterea publică făcută de domnul Primar, și la comisie 

să fie un început, domnii respectivi, zonali, interzonali, cu afaceri foarte mari trebuie 

să înceapă să facă ordine în Municipiul Focșani asupra cablurilor. Noi îi vom ajuta dar 

trebuie sa înceapă. Au trecut 28 de ani, nu s-a întâmplat nimic, și de aceea e foarte bun 

proiectul și trebuie să mergem pe această cale. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc. Domnișoara 

Dimitriu, vă rog!” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: Mulțumesc. Eu nu am zis că nu 

sunt de acord ci doar că timpul de a a realiza lucrările respective pentru dumnealor nu 

este practic real să-și poată îndeplini acele lucrări, și atunci decât să-și face așa de 

dragul de a face că ne facem că lucrăm, mai bine, credeți-mă, despre asta era vorba!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Am înțeles punctul 

dumneavoastră de vedere, chiar eu sunt de accord cu dumneavoastră!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Și sunt firme care aduc bani foarte 

mulți la bugetul local.”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: foarte bine, și iau și foarte mulți 

bani….” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnișoară, sunteți în eroare, n-aduc 

nici un leu la bugetul local aceste firme decât pentru …. da la bugetul local nu aduc 

bani pentru că ei au sediul la București, îmi pare rău chiar sunteti în eroare de data asta, 

înafară de faptul că poate platesc un impozit pe venit la angajații care sunt la punctul 

de lucru, pe salarii, atât. Îmi pare rău iar… dați-mi voie să vă mulțumesc doamnelor și 

domnilor consilieri că ați fost de acord cu acest proiect pentru că într-adevăr este un 

proiect foarte important, sper că de această dată toți operatorii, inclusiv Telekom, care 

a acționat în instanță și a anulat vechea hotărâre din 2013 a Consiliului Local al 

Municipiului Focșani, să înțeleagă că de fapt nu ne dorim altceva decât să avem un 

oraș mai frumos, mai civilizat, mai aerisit și mai sigur pentru că așa cum spunea și 

domnul Radu Nițu, într-adevăr sunt foarte multe cabluri care se rup mai ales atunci 

cand sunt furtuni, când sunt căderi de zăpadă, în special zăpadă încărcată cu apă și care 

ne creează mari dificutăți. Eu personal, cu colegii de la Direcția de Dezvoltare să știți 

că am tăiat foarte multe cabluri de astea care atârnau pe jos. Și le tăiem în continuare 

și am dat dispoziție mereu celor de la DDSP, pe unde merg să le adune, pentru că e clar 

că acele cabluri dacă atârnă de atâta timp pe jos nu mai sunt de importanță, nu mai sunt 

utilizabile.”   

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “N-a țipat nimeni după ele, e 

clar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu. M-aș bucura ca împreună cu 

dumneavoastră, începând din 1 iulie 2019 sau 1 ianuarie 2019, pentru cablurile din Sud 

dacă nu vor fi respectate aceste termene, să mergem împreună să le tăiem pentru că așa 

nu se mai poate, și vă dau un singur exemplu, că tot veni vorba de biserici și am avut 

aceste sume pe care le-am donat, inclusiv în ședința de data trecută, către realizarea 

Catedralei. Dacă vă postați așa, cu spatele către Hotelul Rix și încercați să vă uitați la 

Catedrală, să știți că nu o vedeți, sau o vedeți așa, printre cabluri. Deci acolo, în acea 

intersecție este o pădure de cabluri, și nu numai atât, am încercat cu colegii să facem 

un album al Municipiului Focșani cu clădirile cele mai representative, credeți-ne, la fel 

că fotografii nu găseau poziții de a fotografia fără să fie în cadru snopul de cabluri, ca 

să nu mai spun de pericolul pe care acestea il reprezintă. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc și eu domnule 

Primar, o singură observație aș mai avea de făcut, și ce v-aș ruga pe dumneavoastră, 

rețineți, să țineți minte că Romtelekom a dat afară aproape 40 de oameni, au rămas doar 
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3 - 1 inginer și 2 muncitori și de aia le este greu acum dânșilor să bage cablurile în 

subteran, le e greu, au dat afară oamenii noștri, focșănenii noștri, nu pe alții, și atunci 

noi de ce am fi atât de permisivi cu ei? Întreb. Le-am spus și în ședința de comisii să 

angajeze firme private, pentru că își permit, și să își poată îndeplini, duce la îndeplinire 

aceste sarcini. Vă mulțumesc!”     

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 22 în integralitatea 

lui  şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 178. 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind condițiile de 

exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații 

electronice pe proprietatea publică și privată a municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Domnule conslier Iorga, vă 

rog!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Mulțumesc domnule Președinte aș avea 2 

amendamente și la proiectul cu nr. 23 la fel aș vrea să le luați și să le propuneți la vot 

independent. 

Art 2 alin 1 va avea următorul cuprins: “Pentru lucrările efectuate în termen de 

36 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, tariful perceput la alin.(1) lit. 

a, b, c, d, va fi de 0,1 lei/ml/an, în primii 5 (cinci) ani de contract.” Vă rog domnule 

președinte.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Da, vă mulțumesc, dacă îmi 

permiteți iarăși mi se pare un termen avansat, aș propune să rămânem tot la 24 de luni 

asta ca să nu mai fie discuții că nu o să mai fim noi în funcție și să nu ne ținem de 

cuvânt. Dacă mai sunt alte discuții. Înțeleg că nu.” 

Se supune la vot amendamentul şi se respinge cu 19 “abțineri”. 

Domnul consilier Marius Iorga: “Un singur amendament, dacă îmi dați voie, și 

anume la art 4 care va avea următorul cuprins: “Prevederile prezentei hotărâri nu se 

aplică rețelelor de comunicații electronice și elementele de infrastructură deținute sau 

administrate de instituțiile ori autoritățile publice din cadrul sistemului național de 

apărare, ordine publică, siguranță națională și sistemul de urgență”. Vă mulțumesc.!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Și eu vă mulțumesc domnule 

consilier. Alte discuții? Supunem la vot!”  

Se supune la vot amendamentul şi se aprobă cu 19 voturi “pentru”. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 23 în integralitatea 

lui  şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 179. 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea 

Raportului de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a terenurilor supuse închirierii,  

aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 24 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 180. 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 19,45 mp, situat în Focșani, 
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bdul. Independenței nr. 58, județul Vrancea, T. 58, P. 3497 ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani, către Bogatu Emanoil Ionuț; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 25 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 181. 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

HCL nr. 356/2013 privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 49,00 mp, situat în Focșani, str. Simion Bărnuțiu nr. 4, județul Vrancea, 

T. 162, P. 6419 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC COM 

POLEMIC SRL; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 26 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 182. 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

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

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

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții? Vă rog, 

domnișoara Dimitriu 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu:” Mulțumesc domnule 

președinte, asemenea ca și proiectului nr. 2, este o eroare materială în contractul de 

închiriere, modelul pe care l-ați atașat la mapă, art 8 spune “în chiria prevăzută la art. 

6 ” nu este prevăzută la art 6, la art 7, la art. 11 aș vrea să fac un amendament, plata 

chiriei, scrie în contract, anuale, se va face lunar, până la data de 25 ale lunii curente 

pentru luna următoare cu ordin de plată. Consider că ar trebui făcută până la data de 25 

a lunii curente spune pentru luna următoare să se facă plata, până în data de 25 în nici 

un caz cu o luna mai devreme pentru luna ce va urma.  Am o întrebare – la art 16 spune 

așa “prestatorii de servicii publice care au obligația să prezinte lunar o copie a 

contractelor încheiate cu firmele pentru care prestează servicii de reclamă și publicitate 

și pentru care platesc taxa de 3% la bugetul local al unității administrativ teritoriale în 

raza căreia prestează servicii de reclamă și publicitate.” Eu nu înțeleg, trebuie să 

informeze Primăria de contractele pe care le are cu terțe persone? Explicați-mi vă rog, 

că nu înțeleg. Este o anormalitate ce scrie aici, și la art 17 la capitolul 8 controlul asupra 

modului în care se respectă prevederile prezentului contract se efectuează de către 

împuterniciții Primăriei Municipiului Focșani. La fel, explicați-mi cine sunt aceeia și 

ce calitate au dumnealor.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu:  “Mulțumesc. Alte observații? 

Supunem la vot…aveți amendament…da? Eroarea sau?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Eroarea va trebui oricum să o 

îndreptați pentru că e normal și firesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Corect!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Doar am sesizat acest lucru.”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Și amendamentul?” 



27 

 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Plata chiriei să se facă până pe 

25 ale lunii viitoare a chiriei lunii în curs, deci nu să o fac, cum scrie la art 12, anticipat 

pentru luna următoare până pe 25 ale lunii acesteia, da?”   

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Corect!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu:”Și Finanțele tot așa funcționează, 

nu înțeleg de ce Primăria ar trebui să ia banii în avans cu o lună.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Îți ia banii pentru…vă rog 

domnule Nazâru, lămuriți-ne!” 

Domnul Meluș Nazâru: “Se practică plata anticipată pentru utilizarea 

domeniului public. Eu ca să pot utiliza domeniul public pentru luna viitoare trebuie   

să-l plătesc luna asta, înainte, deci este cu plată anticipată, nu este cu plată anterioară, 

adică nu folosesc terenul și după aia îl plătesc. Dacă vreau să-l folosesc trebuie sa-l 

plătesc în luna asta pentru luna următoare ca să-l pot folosi. Este practic...., iar dincolo, 

la plata a 3% din contracte sunt necesare acele contracte pentru că prestatorul de 

servicii, cel care face activitate de reclamă pentru diverse firme,  încasează o sumă de 

bani din contract, iar la valoarea respectivă se aplică cota stabilită prin HCL și prin 

codul fiscal de 3%. Noi trebuie să știm ce valoare încasează prestatorul respectiv, ce 

valoare realizează, ce venituri, pentru că ei sunt, în general, în alte localități decât în 

Focșani, sunt în București, sunt în Brașov, iar noi nu știm veniturile realizate drept 

urmare ar trebui să ne depună o copie după contractele încheiate ca să știm valorile și 

venituile realizate ca să vedem dacă virează către Bugetul local suma de 3% corect 

calculată.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Da, mi se pare corect, 

spuneți domnișoara consilier!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Am și eu o întrebare, cum e 

cazul concesiunilor, se plateste trimestrial, poți plăti la finalul trimestrului respectiv, 

de aceea, nu înțeleg aici, de ce să plătesc în prealabil?” 

 Domnul Meluș Nazâru: “Contractele de concesiune se încheie, în general, pe o 

perioadă foarte lungă de timp respectiv 49 de ani și până la 99 de ani, iar aici vorbim 

de utilizare domeniu public și se plătește funcție de condițiile stabilite prin Hotărâre de 

Consiliu Local. Este absolut normal să folosesc terenul după ce plătesc, să plătesc 

înainte de a-l folosi, pentru că între timp el poate dispărea, poate să plece, poate să 

închidă activitatea și eu nu mai am de la cine să iau banii respectivi.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Și bănui că trebuie să anunțe 

din timp, cu o lună dacă dorește să mai continue cu publicitatea pe acel spațiu sau nu.” 

 Domnul Nazâru Meluș: “păi din cauza asta se solicită plata anticipată la utilizare 

domeniu public, iar la veniturile realizate se plătește, într-adevăr, până pe 10 a lunii 

următoare, conform codului fiscal, în funcție de veniturile realizate în luna asta îmi 

plătește până pe 10 luna viitoare cu aplicarea acelei cote de 3%.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Am înțeles. Mulțumesc 

frumos domnule Nazâru, spuneți….” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule președinte, 

cum a spus și domnul Director Nazâru, într-adevăr, prin hotărâri de consiliu local se 
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stabilesc aceste lucruri, credeți-mă că, atât timp cât eu plătesc această taxă, vorbesc 

aplicat, nu știu legislația pe care o știe domnul Nazâru și n-am cum să o știu, dar logica 

lucrurilor, ca în orice companie functionează așa, dacă eu deja plătesc 3% taxă către 

bugetul local nu înțeleg ce rol are terțul și doi la fel cum Finațele îmi spun că plătesc 

pe 25 ale lunii următoare la ceea ce am încasat în luna curentă, nu înțeleg de ce Primăria 

Municipiului Focani nu poate face așa ceva, mi se pare puțin pe dos, dar dacă așa 

spuneți sau așa afirmați, înseamnă că așa este, dar părerea mea este că nu-i așa. Poate 

sunt eu “Toma necredinciosul”. Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc! Bun, haideți 

să supunem la vot …. cine este pentru? Amendamentul dumneavoastră…doriți să-l mai 

repetați o dată?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Am zis că…imediat să mă 

reîntorc la... plata să se facă …..” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Eu am crezut că a fost o 

lămurire din partea domnului director Nazâru, din acest motiv nu l-am considerat 

amendament.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Puteți să supuneți 

amendamentul la vot!”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Supunem amendamentul la 

vot, spuneți-l încă o dată, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: “Plata să se facă pentru luna în 

curs cel târziu până pe data de 25 ale lunii următoare.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Am înțeles, haideți să 

supunem la vot amendamentul.”  

Se supune la vot amendamentul şi se respinge cu 8 voturi “pentru” și 11 “abțineri” 

din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ailincuței 

Lauriana, Ungureanu Daniel,  Marius Eusebiu Iorga. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 27 în integralitatea 

lui  şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 183. 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 2 la HCL nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 28 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 184. 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

extinderii de spațiu pentru două familii din imobilele situate în Aleea Căminului nr. 12, 

bl. G2 și str. Revoluției nr. 17, în imobilul situat în str. Revoluției nr. 16, bl. C2 în 

conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 29 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 185. 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Listei de priorități pe anul 2018, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate 

cu prevederile HCL nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se 

repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință 

socială; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 30 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 186.  

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Listei de priorități pe anul 2018, pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de 

stat, înconformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei 

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

consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Discuții?” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 31 şi se adoptă cu 

19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 187. 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea Listei 

de priorităţi pe anul 2018, pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate 

închirierii in conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.962 /2001 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare. Iniţiatori: consilieri locali: Mihai Petruţ, 

Ungureanu Daniel, Ailincuţei Lauriana, Dimitriu Ana-Maria. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „D-nul, consilier Neculai 

Tănase” 

   Domnul consilier Neculai Tănase: „D-nule Preşedinte şi stimaţi colegi, încă 

de ieri de la comisie, v-am rugat să ne daţi posibilitatea să ne aruncăm, să putem să ne 

uităm un pic peste dosarul colegei noastre, pentru că ea este şi ea in acest dosar, pentru 

a nu apărea suspiciuni. Nu cred că e o problemă să ne uităm şi noi peste acest dosar, 

de-asta suntem consilieri si trebuie să votăm, nu? Aşa că vă rog să ne daţi aceasta 

posibilitate, posibilitate. Luăm pauză zece minute, un sfert de oră ca să votam in 

cunoştinţă de cauză.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun! Vă mulţumesc! Haideţi 

să luăm o pauză, să mai stăm de vorbă, să discutăm.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „D-nul… D-nul consilier. Daţi-mi un 

minut.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Haideţi să ne uităm cine sunt 

iniţiatorii acestui proiect. Mihai Petruţ, Ungureanu Daniel, Ailincuţei Lauriana 
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Dimitriu Ana-Maria, Buzoi Dan. Dacă aveau ceva nelămuriri colegii dvs. puteau 

solicita la momentul când s-au întrunit in comisie, puteau solicita să se uite pe dosarul 

respectiv ...noi intrerupem acum sedinţa şi facem ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „D-nule Primar, da e secret acest dosar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftim?” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „E secret, secret?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „E cu date cu caracter personal” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Ce caracter personal?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi ,sunt datele cu caracter 

personal.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Ce C.N.P.-ul?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Toate datele cu caracter personal”. 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Haideţi d-nule, deci vedeţi că dvs. creaţi 

suspiciuni acuma.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu nu creez nici o suspiciune. Mai 

mult decât atât ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Bine cum credeţi dvs. Ei na, eu v-am spus 

şi ieri, vreţi ca să votăm acest proiect, îl votam, dar tebuie să votăm in cunostinţă de 

cauză, dar asa dvs. spuneţi că este secret. Ce să votez? Imi pare rău!...na ...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Acum ar trebui, ar trebui să 

faceţi analiza dosarelor, la ora asta... că în mod normal...” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „D-nule…Haideţi să vă explic, daţi-mi voie 

să vă explic.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Da.Vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Deci, sunt o grămadă de cetăţeni în 

Focşani, care nu au case şi sunt suspicios, suspicioşi, când aud că cineva, care este în 

Consiliul Local, a venit de doi ani în Consiliul Local şi îşi ia casă.” 

Președintele de ședință domnul Nedelcu Mihai: „Și are cerere de şase ani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Poate este corect. Eu am înţeles.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Dar are cererea de 6 ani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Da. Haideţi să eliberăm aceste suspiciuni. 

Dar nu sunteţi de acord cu chestia asta?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar de ce nu faceţi dvs. altceva că 

tot mi-aţi spus…c-am învăţat acest drum.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Domnul Primar, da e secret acest dosar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „D-le Tănase...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci eu întreb.e secret? E problemă cu 

criteriile acolo?” 

Președintele de ședință domnul Nedelcu Mihai: „Ce anume v-ar interesa pe 

dvs. din dosarul acesta?” 

D-nul consilier Neculai Tănase : „Păi da,...nu da eu vreu ca să ştie tot 

focşăneanul .Nu?” 
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Cum să ştie focşăneanul un, 

...acte cu caracter confidenţial. Pă bune acum.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Bine, dvs ştiţi mai bine. Da acuma ce să 

va zic?” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Vă rog!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „A...gata merge. Vă mulţumesc 

frumos! Nu, nu, nu, ..merge, merge, Vă mulţumesc frumos! Stimate coleg, dosarul în 

vederea repartizării unei locuinţe, că e din Fondul locativ, că e social sau ANL, dvs. nu 

aveţi ..in calitate de calitate de consilier...lăsaţi-mă să vorbesc chiar in calitate de 

consilier, nu aveţi voie să-l studiaţi, dar comisia poate reveni cu o cerere, doar comisia 

de Fond Locativ din care fac parte şi colegi de-ai dvs.  să reanalizeze dosarul, să îl 

repuncteze şi apoi printr-un raport să ne informeze pe noi, pe dvs.  cei interesaţi de 

situaţia dosarelor. Dosarul nu aveţi să-l, ..nu avem voie noi...” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „De ce mai cereţi votul atunci? Care cu ce 

ocazie ne cereţi votul?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga : „Pentru aprobarea listei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Votul trebuie dat în cunoştinţă de cauză, 

d-le.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga : „În cunoştinţa de cauză a cui?” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Deci eu aici,este pentru mine.Este foarte 

clar când ţineţi aşa cu dinţii de o chestie .” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga : „Da nu ţinem d-le consilier cu 

dinţii!” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Sunt nişte chestii care nu trebuie să le ştie 

lumea nu?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Auziţi ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, îmi pare rău,chiar n-aveţi minte. 

Serios!” 

Domnul consilier  Marius Eusebiu Iorga: „Până la urmă cred că schimbăm 

gradul de prietenie.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „D-le consilier putem să 

facem altceva. D-le consilier Tănase ,haideţi să vă schimbăm cu un alt coleg de-al dvs. 

şi să vă puneţi dvs. acolo şi să studiaţi toate dosarele, că pe mine nu mă deranjează, pă 

bune. Deci dacă n-aveţi încredere în consilierii dvs. care au studiat dosare şi care s-au 

uitat şi le-au punctat şi acuma ca să facem istorie de genul ăsta..” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Scuzaţi-ma d-le preşedinte!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Sunteţi iniţiatori.” 

Domișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vedeţi că exageraţi cu punctajul. 

Punctajul nu-l facem noi. ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mă rog, mă scuzaţi. Nu fac 

parte din comisie. Nici n-am vrut să fac parte.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu faceti parte din comisie, deci 

nu , nu, nu ... în necunoştinţă de cauză că nu noi punctăm dosarele. Să nu creadă 
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oamenii că noi facem punctaj la dosarele de Fond Locativ sau ANL. Sub nici o formă! 

Acelea ni se aduc la cunoştinţă si doar atât, listele, atât deci nu facem noi punctajele, 

să ne înţelegem.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Aşa.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Da, da puteaţi să-l informaţi 

şi pe d-nul Tănase.” 

Domnul consilier Radu Niţu: „Dacă...dacă îmi permiteţi ...d-le, d-le staţi un pic 

că vorbesc şi eu acuma ...da .. a... vreau să vă spun că şi aseară la comisie s-a discutat 

problema asta. Eu nu ştiu de ce se reia o discuţie, pentru că şi doamna, nu conteză 

numele, sau dacă e in Consiliul local. Are dreptul acesta orice cetăţean care a depus 

hârtiile în termenul respectiv şi care are o vechime. Eu vreau să vă spun, lui domnul 

Preşedinte, nu vreau să vorbesc cu dvs. D-nule Preşedinte... Domnule, trebuie să 

vorbim cu preşedintele de şedinţă. Vreau să vă spun că nu ştiu dacă ştiţi, soţul d-nei 

consilier este ofiţer şi dacă vreţi să vă spun ceva, aşa mai corect, poate avea dreptul să 

ia un apartament. Auziţi şi nu ştiu de ce-i atâta suspiciune? Eu vreau să vă spun că am 

fost la comisia asta cu ANL-ul şi cei de la Primarie, care sunt doamnele respective, 

niciodată in 4 ani de zile, nu spun că vreo 8 ani de zile am fost, nu a fost nici o 

suspiciune.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Să faceţi un mare abuz, că nu vreţi să 

prezentaţi ce v-am cerut. De ieri v-am cerut de la comisie şi nu aţi vrut, nu doriţi să 

prezentaţi, aveţi ceva de ascuns…. asta este rezultanta.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Aş dori, d-le Tănase, 

aş dori un lucru dacă se poate şi dacă sunteţi de acord.”  

Domnul consilier Neculai Tănase :„Vă rog! Eu, eu i-am propus d-lui Primar.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „După ce comisia va vedea şi 

dosarul şi celelalte dosare, da: Și nu este ca dvs., chiar mi-aş dori să vă cereţi scuze 

public şi faţă de persoana aici de faţă, pe care aţi acuzat-o involuntar că....”  

Domnul consilier Neculai Tănase : „Nu am acuzat pe nimeni de absolut 

nimica.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Indirect scuzaţi-mă că 

....da,da, ba da....”  

Domnul consilier Neculai Tănase : „Deci,eu n-am acuzat pe nimeni absolut 

nimica.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Ba da, ba da ne-aţi acuzat 

că se ascunde, că....”  

 Domnul consilier Neculai Tănase : „Am spus simplu fapt că ,dacă nu 

prezentaţi nişte documente, înseamnă că e ceva care vreţi să le ascundeţi”    

          Președintele de ședință d-nul Nedelcu Mihai: „Ascultaţi-mă un pic, un gest de 

bărbăţie va fi, să vă cereţi scuze public, nu? Dacă într-adevăr nu aveţi dreptate....Da?” 

          Domnul consilier Neculai Tănase : „De ce să-mi cer scuze domnule? Da ce-am 

făcut? Vreo ilegalitate? Deci, n-am făcut nici o ilegalitate.”  

 Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Faceţi aşa ,nişte afirmaţii.” 
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 Domnul consilier Neculai Tănase: „N-am facut nici o ilegalitate ,deci nu  fac  

nici o ilegalitate.” 

            Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu este vorba de nici o 

ilegalitate,este vorba de......”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mie mi se pare incorect faţă de cetăţenii 

municipiului Focşani că atunci, când cineva vrea să ceară o locuinţă, să ţii la secret 

dosarul . “ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „D-le vi s-a explicat destul de 

clar...”  

 Domnul consilier Neculai Tănase : „Nu mi se pare normal…Da, ce să 

explicaţi,să ţii la secret.” 

 Președintele de ședință domnul Nedelcu Mihai: „Vi s-a explicat de ieri că nu 

aveţi calitatea să vă uitaţi dvs. în dosare.”  

Domnul consilier Neculai Tănase : „Se uită comisia” 

 Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Se uită comisia, dar nu dvs. 

 Domnul consilier Neculai Tănase : „Păi ,da, comisia” 

   Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dvs. aţi cerut-o în numele 

dvs., nu in numele comisiei.”  

    Domnul consilier Neculai Tănase : „Domnul ….” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Haideţi să fim serioşi, acuma 

dacă trebuie toţi să vorbim, toţi pe semantic, dvs aţi vorbit în numele dvs., vreau să-ţi 

arat dosarul”. 

   Domnul consilier Neculai Tănase : „Domnule, eu vreau să văd legea aia, care 

interzice să ne uităm în acele dosare. Vreau să vad legea aia, prezentaţi vă rog legea 

aia, şi atuncea eu spun da domnule aveti dreptate. Haideţi domnul numai….” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Numai ce?” 

Domnul consilier Neculai Tănase :„ N-o să mai continuăm în ritmul ăsta”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Bun. Haideţi! ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „E ceva de ascuns, e ascuns. Dacă vreţi îl 

mai ţineţi. Eu i-am propus d-lui Primar să retragă acest proiect ca să-l discutăm ulterior 

şi cu asta basta.„”  

      Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Știţi că nu se poate retrage 

un proiect aşa....”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ordinea de zi a fost aprobată d-le.”  

 Domnul consilier Neculai Tănase : „De ce să nu se poată, deci, ce nu s-a mai 

retras şi altădată? S-au retras de multe ori, am şi spus.E clară treaba, probabil că nu 

doriţi aici pentru  altcineva să-şi ....”  

Președintele de ședință domnul Nedelcu Mihai: „Mă, eu mi-aş dori ca dvs. să 

fiţi bărbat până la capăt, dacă tot.....”  

Domnul consilier Neculai Tănase : „Deci, eu sunt bărbat până la capăt si vă 

cerem, cerem  dosarul.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Și să vă cereţi scuze public!” 
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Domnul consilier Neculai Tănase : „Fiţi bărbat până la capăt şi spuneţi de ce 

vreţi să ascundeţi acest dosar ?”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu ascundem nimic!”  

Domnul consilier Neculai Tănase : ”Care-i motivaţia de a ascunde dosarul ,vă 

cerem dosarul?”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Hai, d-le terminaţi cu 

prostiile!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da fiţi bărbat până la capăt. Care este 

motivaţia?”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Să vă supărăm pe dvs., să vă 

ofticaţi, să vă crească tensiunea, să vă agităm!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Bun, nu m-aţi supărat. Nu aţi reuşit să mă 

supăraţi…” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Hai, d-le, serios!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Chestia asta se tranşează prin vot.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun, sunteţi serios...mă 

bucur!”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Îmi permiteţi?”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog!”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „E foarte important să-l înştiinţez pe 

colegul Tănase, că în momentul ăsta noi nu aprobăm decât o listă. O listă cu anumite 

persoane, care ar beneficia de o repartiţie. Dacă are ceva cu o anumită persoană, are o 

neclaritate în legătură cu o persoana X din lista asta, să nu fie de acord cu repartiţia 

persoanei respective până nu vede dosarul personal.”   

Domnul consilier Neculai Tănase : „D-le Viceprimar, cu atât mai mult.” 

Domnul consilier  Marius Eusebiu Iorga: „Deci, nu discutăm despre 

repartiţii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase : „Cu atât mai mult, deci dacă nu discutăm.”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Cu atât mai mult ce?”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, înseamnă că mâine nu li se dă 

locuinţă. Nu? Dacă nu se dă locuinţe, atuncea de ce nu trebuie să facem lista corectă?”  

Domnul consilier  Marius Eusebiu Iorga: „Pentru că.....”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „A, am înţeles …nu vreţi să facem lista 

corectă” 

Domnul consilier  Marius Eusebiu Iorga: „Următorii care sunt pe această listă, 

următorii 5, cam asta-i media pe lună, 5-6 persoane, din cauza dvs. şi a colegilor dvs. 

nu vor beneficia de aceste locuinţe.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da, dvs. ziceţi-mi şi mie de ce nu vreţi să-

mi aduceţi dosarul?”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Da, eu oricum nu vi-l aduc la 

comandă!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi…vedeţi.. înseamnă că aveţi ceva de 

ascuns.”  
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Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: Da nu am voie. Eu îl prezint comisiei 

cu mare drag. Îl prezint comisiei cu ochii închişi. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mi se pare…mi se pare….e …la lumina 

zilei. Aveţi un dosar care-l ţineţi la secret.”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Comisie din care fac parte şi colegii 

de-ai dvs. de la PNL.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Foarte bine! Ţineţi-le la secret! Asta 

trebuie să ştie şi focşăneni cum daţi dvs. locuinţe. Prezentaţi aici documentele clar!”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Haideţi nu mai bateţi 

cu pumnul în masă, că nu, nu  suntem aici la cheremul nimănui. Da, supunem la vot 

proiectul. La vot nu participă doamnele consilieri: Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina și 

Ciocoeaș Laura-Mihaela. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu v-am zis că mai bine retrăgeam 

proiectul? Nu vedeţi că nu mai are cine să voteze?”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „D-le consilier, ori să se 

retragă indiferent că le votăm acum sau că-l retragem, deci ei tot nu vor vota. Da ....Bun. 

Haideţi să vedem cine este pentru aprobarea acestei liste nu pentru a da o locuinţă cuiva 

anume. Supunem la vot. Cine este ,,pentru”? E pur şi simplu o lista, nu e a lui Schindler. 

Cu toate că ar fi fost minunat, împotrivă”,,,abţineri”....bun.  

Cu 9 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Ailincuței Lauriana, 

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu și 7 abțineri din partea domnilor consilieri: 

Dobre Claudiu Alin, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai și Costel Bîrsan proiectul nu se aprobă. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog, d-le Primar!”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Rămân stupefiat de ceea ce se 

întâmplă în Consiliul Local.Câtă ambiţie, câtă înverşunare, câtă răutate din punct de 

vedere politic, pentru că există dosarul unei colege, dar am observat acum, eu nici         

n-am ştiut că au mai fost încă doi colegi de-ai dvs. care n-au participat la vot, probabil 

tot din acest motiv, că anumite persoane, rude de gradul 1 până la gradul 4, se regăsesc 

pe lista de priorităţi. Dar vreau să vă aduc la cunoştinţă un alt aspect. S-au finalizat 

blocurile ANL din cartierul Democraţiei şi vom începe săptămâna viitoare să le 

repartizăm, dacă avem cui. Deci, nu vom avea cui să repartizăm aceste blocuri ANL. 

Sunt tineri care stau şi asteaptă de atâta timp, de foarte mulţi ani, după ce-am finalizat 

cu chiu cu vai, s-au finalizat lucrările la aceste blocuri, din cauza unor ambiţii politice. 

Dacă aveţi suspiciuni d-le consilier, tot v-aţi obişnuit şi d-na. d-ra consilier, mi-a spus 

ieri că stiu foarte bine drumul până la Parchet. Faceţi, d-le o sesizare penala! Şi să vina, 

şi să vină.....aşteptaţi, nu am terminat, eu v-am ascultat mereu. Faceţi o sesizare penală 

la tot, la toată Primăria, că noi aici furăm, şi noi aici facem tot felul de nebunii, credeţi 

că noi suntem chiar atât de inconştienţi? Colegii noştri incă o dată, de fiecare dată când 

aveţi ocazia daţi cu noroi în ei. Dar oare nu consideraţi că oare ar trebui dumnealor să,  

într-un fel sau altul, să reacţioneze la toate chestiunile astea. Vreti neapărat să vedeţi 

un dosar, astăzi, ieri, la comandă aşa. Care este suspiciunea dvs? Răspund cei care 
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analizează, şi-au propus chestiunile astea. Pentru că la fiecare dosar se face un referat 

unde se face o analiză, există un punctaj care se dă în funcţie de criteriile care le-au 

îndeplinit. Credeţi dvs. că ar fi fost cineva atât de nebun să propuna pe listă un 

apartament, o repartiţie pentru sau o prioritate pentru oricine din Focşani, fără să aibă 

documentaţia completă. Asta înseamnă un dispreţ total pentru toţi focşănenii. Sunt care 

aşteaptă aceste locuinţe, un dispreţ total faţă de aparatul de specialitate al Primăriei, 

care chiar munceşte şi pentru toţi cei care v-au trimis aici. Asta inseamnă politica 

liberală. Dacă e cineva din opoziţie, imediat, la revedere. Chiar şi colega dvs., văd ca 

a fost... Ce să vedeţi d-le? Dar sunteţi organ de cercetare penală? Văd că asta doriţi dvs. 

cercetări, cercetări...”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „D-nule Primar, noi votăm aici, noi aici 

votăm. Deci, d-le Primar, dacă-i vorba de blocurile alea din Democraţiei, eu nu cred că 

dvs. le-aţi terminat, pentru că alea trebuiau terminate din 2016. În campania electorală 

aţi păcălit oamenii, că sunt gata blocurile. Nici acuma nu sunt gata, deci aia-i minciuna 

din 2016.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „D-le Viceprimar, vă rog frumos!...”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „şi chiar dacă le-aţi terminat acuma, tot 

mincinoşi sunteţi.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „D-le, vă rog frumos, să fiţi, 

să vorbiţi civilizat, da....d-le v-am mai spus odată...deocamdată nu aveţi răbdare...da  

ştiu că v-aţi înscris la cuvânt. Dvs. în mod normal, ar fi trebuit să-l informaţi pe d-l 

consilier că faceţi parte din acea comisie şi că n-aţi văzut dosarul, deci nu v-aţi făcut 

treaba...bun,.. d-l Birsan, vă rog!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulţumesc tare frumos! Ăăă...Eu îl ascult cu 

foarte mare atenţie, dacă aţi observat pe d-l Primar şi sunt pur şi simplu uimit. Ceea ce 

clamează dânsul acuma şi blamează, de fapt aşa procedează dânsul şi aşa s-a procedat 

până acum cu ceilalţi. Mă mir că d-l Primar, are aşa un tupeu şi ceea ce a făcut dânsul 

pune în spatele altora. Lucrurile astea, intr-adevăr, ar trebui judecate cu calm, făcute 

altfel şi d-le Primar vedeţi dvs., semănaţi vânt şi culegi furtună. Dvs. aţi....în Consiliul 

Local, tot timpul aţi fost un factor turbulent, un factor care a .... a fost de aşa natură, 

toată lumea să se certe, toată lumea să fie duşman cu celălalt. Din totdeauna, de la 

începutul acestei sesiuni, aşa aţi procedat. Ăăă....referitor la....la vot şi eu m-am abţinut 

şi mă voi abţine, dar nu pentru focşăneni. Dvs. aţi introdus sau introduceţi o persoană 

anume într-o  listă şi după aceea, daţi în ceilalţi, vezi doamne că s-au opus pentru 

ceilalţi focşăneni, nu pentru persoana respectivă. Păi, dacă persoana respectivă într-

adevăr, există o suspiciune, există o problemă, nu a spus nimeni că ea are o dovadă, 

dar s-a cerut un dosar, s-a cerut o verificare. Şi dvs. puteaţi foarte bine, fără atâta tam-

tam şi scandal, să puneţi la dispoziţie celor interesaţi, că nu face fotocopie nimeni, 

nimeni nu le publică in ziare.Vedea, se lămureau şi se vota în cunoştinţă de cauză. Nu 

înţeleg de ce dvs. întotdeauna vă opuneţi şi faceţi din asemenea proiecte, un tam-tam 

de ne ştie toată lumea. Stați un pic. D-na, d-na Lupu este consilier, este de 2 ani 

consiler, poate are dreptul d-na, poate n-are. Comisia hotărăște și cine hotărăște acel 
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punctaj, mă rog, nu mă pricep, nu știu și nu mă pronunț. Dar eu în locul dânsei m-aș 

retrage… Pentru  că s-a scris atât în presă.”  

       Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „E dreptul dumneaei. De ce să se 

retragă?”  

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă comunic imediat, de ce, d-le Viceprimar. 

S-a scris atât în presă, toată lumea a făcut atâta tam-tam ....cei de la putere și-au băgat 

neamurile prin toate funcțiile. Ați făcut angajări la Primărie, ați făcut atâtea și atâtea 

chestiuni.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun, d-le consilier, am o 

rugăminte, haideți să nu....nu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „D-le Președinte, să observ că..... ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Dacă...văd că nu  mai”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „În momentul când ating un punct sensibil... 

în momentul când ating un punct sensibil, imediat vă agitați.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu puteți să cereți unui om, 

care nu are o locuință. D-le retrage-te pentru faptul că ești consilier.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „D-le ,2 ani de zile!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Eu cred că, nu mi se pare 

corect...”  

Domnul consilier Costel Bîrsan : „D-na își păstrează... d-na își păstrează rândul 

presupun și iși ia casă după 2 ani de zile, dacă n-o să mai fie consilier, sau poate să-și 

dea demisia și să-și ia casă.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu. Astea sunt răutăți 

credeți-mă pe cuvant.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da nu sunt răutăți, e realitatea. Mulțumesc!”  

Președintele de ședință domnul Nedelcu Mihai: „Vă rog,..gata,...haideți! D-l 

Iorga, vă rog frumos!”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Eu trebuie să-i răspund colegului 

meu..iertați-mă, să vă spun, dar ceea ce ați considerat dvs. că-i corect, e o aberație 

totală. În cazul ăsta, ar trebui să-și dea demisia și d-ra consilier, care are un ANL deja. 

Ce treabă are?”  

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și l-a luat..și l-a luat..când era consiler?”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dar nu contează, îl are acum.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Și l-a luat ..când era consilier?”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „D-le eu nu v-am luat microfonul de 

la gură!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi ..da, nu, dar atunci de ce vorbești așa? ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă place microfonul tare, vă rog 

frumos! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan:„ Stai puțin! Și l-a luat când era consilier?”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „I-aș pune o întrebare publică, aici, 

de față cu toată lumea, colegei noastre, doamna Lupu Cătălina. Ați avut sau aveți vreo 

proprietate personală? Sau locuiți cu gazdă? Să ne spuneți tuturor! ” 
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Doamna consiler Lupu Cătălina: „Nu, nu dețin nici o proprietate pe raza 

municipiului Focșani și criteriile de selecție sunt clare, sunt publice, toți tinerii trebuie 

să aibă acces la măcar la a depune acest dosar, iar faptul că sunt pe o listă de priorități, 

nu se face nici o repartiție. În momentul în care, voi fi pusă în și voi fi consilier local 

și va fi făcută o repartiție sau va veni răndul să mi se facă o repartiție, atunci voi lua o 

decizie cu privire la această repartiție. Dar faptul că atât eu cât și soțul meu avem studii 

universitare, suntem angajați. Am un copil de 4 ani și nu dețin nici o proprietate pe raza 

municipiului Focșani, consider că dacă acum m-aș retrage de pe această listă, aș 

descuraja alți tineri să -și mai depună dosar în vederea obținerii unei locuințe.”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Da, vă mulțumesc! ” 

Doamna consiler Lupu Cătălina: „Nu putem să renunțăm doar pentru că cei 

din grupul PNL nu vor să fie numele meu pe această listă. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dimpotrivă, eu vă încurajez să 

rămâneți pe listă, aveți tot dreptul ca orice cetățean la o repartiție din partea unei ... ” 

Doamna consiler Lupu Cătălina: „Pe această listă este un nume, Lupu 

Cătălina, care nu era consilier local la momentul la care și-a depus cererea și dosarul 

pentru această locuință. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga : „Da.vă mulțumesc!”  

Doamna consiler Lupu Cătălina: „Vă mulțumesc frumos!”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc și eu! Acuma 

știți cum e.. Ar trebui la cum spun colegii de la PNL. dvs. nu mai candidați peste 2 ani 

ca să puteți să vă luați și dvs. o locuință, că altfel dacă mai stați încă 4 ani, o să stați cu 

chirie, o să înnebuniți. Da. Vă mulțumesc! Deci, s-a supus la vot...a picat. Proiectul nr. 

33, proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse ... ” 

Domnișoara consilier Dimitriu Ana –Maria: ,,D-le Președinte eram înscrisă 

la cuvânt! Vă rog frumos să aveți îngăduința să-mi dați ...n-are nici o importanță. Eram 

înscrisă la cuvânt. ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu, ascultați-mă puțin! 

Nu,nu,nu. nu, ascultați-mă puțin! ” 

Domișoara consilier Ana –Maria Dimitriu : „Vă rog frumos, nu dați în mod 

preferențial cuvântul consilierilor din sală, mulțumesc! ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu, d-ra, nu n-am dat 

ăă...ascultați-mă puțin, n-am dat în mod preferențial. Deja se votase. Am mai lăsat eu 

așa de la mine putere să se mai discute puțin. Eu nu mai las.”  

Domișoara consilier Ana –Maria Dimitriu: „Eu nu am vorbit pe marginea..”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu, nu mai las din cauza 

faptului că sunteți aici ca inițiator și nu l-ați informat pe dl. consilier Tănase cu privire 

la.. ” 

Domnișoara consilier Ana –Maria Dimitriu: Păi, din contră, trebuia să-mi dați 

...din contră trebuia să-mi dați cuvântul, trebuia să-mi dați cuvântul! ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Trebuia să-i dați cuvântul, dacă este aicea.”  

Domnișoara consilier Ana–Maria Dimitriu : „Nu mi l-ați dat absolut deloc! 

Vă rog frumos să fiți mai atent la cei care se înscriu la cuvânt. Mulțumesc! ” 
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „V-am dat cuvântul, ați și 

vorbit. Bun...Bine. Haideți vă rog frumos, spuneți-mi ce aveți de discutat, de comentat 

în plus. Spuneți! Da.Vă dau cuvântul.”  

Domișoara consilier Ana –Maria Dimitriu: „Frumos că, doar așa cu hei-rup 

se poate.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Nu, nu, dar să știți că dacă 

nu vreau, nu vi-l dau! Adică să nu credeți că mă ... ” 

Domnișoara consilier Ana –Maria Dimitriu : „Ba sunteți obligat să-mi dați 

dreptul la cuvânt.”  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „ Dacă nu vreau, nu vi-l dau, 

da? ” 

Domnișoara consilier Ana –Maria Dimitriu : „Sunteți obligat, credeți-mă!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Nu, citiți proiectul și-o să 

vedeți, programul.”  

Domnișoara consilier Ana –Maria Dimitriu : „Domnule Președinte vreau să 

…da, să vorbesc pe marginea acestui proiect și anume referitor la ce spunea mai 

devreme dl. Primar, care de fiecare dată, nu știe decât să arunce numai ... ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dacă doriți și da..ascultați-

mă puțin! Dacă vorbiți pe proiect și spuneți că ați făcut parte din comisie. Nu, nu, nu 

jigniți pe nimeni altcineva! Deci, discutați pur și simplu pe proiect. Bun. ” 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind însușirea 

completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015, privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare. Inițiator: Primar Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Dacă sunt discuții? Înțeleg ca 

nu. Supunem la vot cine este ,,pentru”,,,împotivă”, ,,abțineri”?  

Cu 11 voturi ,,pentru” și 8 ,,abțineri” din partea domnilor consilieri: Bîrsan 

Costel, Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, proiectul 

nu a fost aprobat. ” 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi:  proiect  de hotărâre privind însușirea 

modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 

383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

municipiului Focșani ,cu modificările și completările ulterioare. Inițiator: Primar Cristi 

Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Dacă sunt discuții? D-le 

Bîrsan, vă rog!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, d-le Președinte! Am observat că 

la acest proiect iarași s-au introdus niște liste de inventar, care au mai fost introduse de 

zeci de ori și aș vrea să-l întreb pe d-l Președinte, d-l secretar, dacă-mi permiteți și dupa 

aceea, să-mi dați voie să continui, de câte ori este legal, permisă introducerea unor 

proiecte pe ordinea de zi. ” 
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Domnul secretar Eduard Marian Corhană: „Legiuitorul nu limitează 

introducerea pe ordinea de zi, a hârtiilor sau a solicitărilor, trebuie spus adevărul că 

aceste societăţi depind de Consiliul Local în ceea ce priveşte modenizarea 

patrimoniului. Bunurile care sunt in administrarea sau în gestiunea acestora sunt ale 

municipiului. Ultima adresă pe care au depus-o cei de la CUP S.A. datează din 13 

februarie 2018, prin care solicită, mă rog, o mulţime de modificări, cu numere de 

inventare, cu aer condiţionat şi ce mai au pe aici. Repet, legiuitorul nu limitează la a 

introduce pe ordinea de zi problemele pe care le aduc la cunoştinţă societăţile aflate 

în,sau cu patrimoniul parţial sau integral al municipiului Focşani. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, mulţumesc, d-le Preşedinte pentru 

răspuns. ...eu consider totuşi că se forţează un pic legea in privinţa aceasta, dar mă rog 

e de discutat. La acest proiect CUP-ul S.A. introduce din nou aceleaşi liste de inventare 

la care eu am făcut o interpelare să mi se răspundă, sau să mi se pună la dispoziţie 

facturile de provenienţă a acestor obiecte şi răspunsul a fost că m-a trimis practic la 

Arhivele Naţionale, la Arhivele de Stat. A, ori există o, un ordin al Ministerului 

Finanţelor, în care spune că trebuie păstrate aceste facturi sau aceste acte de 

provenienţă până la, atât timp cât sunt în funcţiune până la casare, ori casarea dacă nu 

a avut loc, aceste documente trebuie să existe şi aveam si aici Ordinul Ministrului, nu-

l  găsesc acum să vi-l pot da, să-l studiaţi şi dvs. Da, este nr. 2634 din 2015, da 

O.M.F.P.. De asemeni pe aceste liste, aceste liste sunt introduse şi la proiectul 34 şi la 

proiectul 37. Ori nu mi se pare normal să se meargă pe vigilenţa noastră. D-le dacă le 

scapă proiectul 34, poate îl ochim pe 37. Consider că ar trebui aceste liste să fie 

introduse pentru un singur proiect şi un proiect distinct pentru fiecare că aicea e 

alandala, cu terenul, cu casări, cu obiective de joacă pentru copii ş.a.m.d.. Ca atare, eu 

aş propune şi propun un răspuns, dar nu aşa ştiţi cum obişnuieste d-l Primar aşa la 

calendele grecesti. Aşa cum au fost răspunsurile pentru d-l Vrabie. Cum au fost ele 

achiziţionate, dacă au fost prin licitaţie sau încredinţare directă, deocamdată atât am 

avut de spus. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, vă mulţumesc! În continuare vă 

menţineţi...pe aceeaşi linie şi acelaşi trend. Vi s-a dat un răspuns de către operatorul 

CUP S.A. Focşani. Nu deţinem noi. Îmi cereţi mie să iau facturile de la CUP. În primul 

şi-n primul rând, nu sunt eu în....în inventarul Primăriei Focşani acele....acele facturi. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „D-le Primar, suntem acţionari la CUP noi, 

d-l Primar. Primăria este acţionară CUP, şi avem un agaman. Şi acesta poate să ceară, 

fiind în...în consiliul de administraţie sau rolul dânsului acolo, ar putea să ceară să ne 

pună la dispoziţie aşa ceva. Iarăşi suspiciuni de secretomanie, da?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și dacă s-au ....răspuns.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Loi am spus la un moment dat. Sau s-a dat 

s-a cheltuit pe un butoi de plastic de 200 la valoarea unui apartament de 2 camere. E 

normal să fim suspicioşi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă atâţia au ştiut ....atâta au putut 

să vă răspundă dumnealor, eu ce să fac acuma? Să mă duc din nou să …ce să fac? Nu 

înţeleg. ” 



41 

 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „D-le Primar....Dacă...Să ni se pună la 

dispoziţie aceste facturi. Dacă m-au trimis pe mine la Arhivele Naţionale.... ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă v-au dat răspuns la Arhivele 

Naţionale .” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „..Să meargă dânşii d-le Primar, să le scoată, 

da? Să ni le pună la dispoziţie, că-i datoria dânşilor... ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Iar în ceea ce priveşte reluarea, 

nu este...au fost de fiecare dată proiecte diferite, pentru că au fost multe modificări şi 

ar trebui să vă uitaţi cu atenţie la titlu acelor proiecte. Nu putem face un singur proiect 

pentru că este vorba despre inventarul domeniului public, este vorba despre inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat, este vorba despre aprobarea scoaterii din 

funcţiune în vederea valorificării a unor sau casării după caz a unor bunuri inventariate 

în domeniul privat al municipiului Focşani. Deci sunt lucruri total total diferite. Nu 

putem să le prindem intr-un singur proiect Fiecare proiect vizează un anumit aspect. 

Pe de o parte. Pe de alta parte... ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „D-l Primar, mă iertaţi. Vă rog să ma iertaţi 

că vă întrerup. Vă rog să mă scuzaţi! Sunt nepoliticos şi vă întrerup. Păi tocmai asta 

am spus şi eu. Toate sunt într-un singur proiect... Păi sunt toate... ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt proiecte diferite...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „D-l Primar.. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și se referă la ...că se referă la 

acelaşi bunuri ...Practic ce se întâmplă. Haideţi să vă explica să înţelegeţi.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Vă rog! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Aceste bunuri, sunt în domeniul 

public. Pentru a fi casate ele trebuiesc transferate din domeniul public în domeniul 

privat. Numai din domeniul privat pot fi scoase bunurile spre casare sau spre 

valorificare. Nu pot fi scoase. De aceea sunt trei...sunt trei...una este în primul rănd, 

însuşirea inventarului pentru domeniul public, în sensul că o parte din....valoarea 

bunurilor de inventar fie se scot, fie se...s-au modificat prin...diverse investiţii şi aici 

vreau să vă aduc la cunoştinţă stimaţi domni şi doamne consiliere că, pe lângă aceste 

bunuri care sunt atât de mult discutate mai avem doua puncte de...extrem de importante 

în...în aceste proiecte. Pe de o parte este vorba despre ....radierea, desfiinţarea corpului 

de clădire C 2. La acest moment nu îndeplinesc aceste condiţii. Daţi-mi voie, şi pe 

urmă, de asemeni, la liceul Pedagogic s-a început, avem deja contractul încheiat, este 

făcut studiu de fezabilitate, urmează să dăm ordinul de demolare a acelei tribune în 

locul căreia se vor construi acele tribune multifuncţionale. La liceul Sportiv, dacă nici 

acest proiect nu trece şi acel proiect va fi blocat. Deci, gândiţi-vă, care sunt efectele... 

nu vorbim de bunurile care sunt de la C.U.P.. Dacă aveţi atât de mari suspiciuni, aşa 

cum am mai recomandat-o şi văd că se practică ,faceţi sesizări la organele abilitate care 

au competenţa să controleze ...Eu nu pot să-i cer mai mult decăt v-a răspuns dvs. 

C.U.P.-ului, că n-am calitatea în primul. Faceţi sesizări la organele de cercetare, la 

finanţe, la parchet, la procuratură, la poliţia economică, unde doriţi dvs. Se duc, verifică 

şi dacă sunt suspiciuni se pot clarifica. Nu e...nu suntem noi organul de cercetare în 
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această situaţie. Iar actele contabile ale societăţii C.U.P.salubri.....CUP, nu sunt la noi. 

Repet, sunt la dumnealor. Şi dacă acolo v-au spus că într-adevăr actele contabile trebuie 

să stea...se păstrează timp de 10 ani, numai bilanţul se păstreză 50 de ani. Şi dacă nu 

au avut posibilitatea de arhivare la dumnealor, le-au dus la Arhivele Naţionale, asta 

este. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Da, mulţumesc de explicaţie, d-le Primar! 

Dar conform ordinului ministrului pe care vi l-am adus aminte mai devreme, sunt 

obligaţi să reţină pe toata durata de viaţă a acestor bunuri. Şi apoi dvs. ne faceţi 

responsabili, sau mă rog încercaţi să aruncaţi ...ştiţi motanul în ograda altuia, că vezi 

doamne, liceul Unirea n-o să aiba nu ştiu ce acolo pentru că...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Liceul Cuza. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel:„ ,..Cuza ....păi tocmai aici e tactica dvs. le 

aşezaţi pe toate în bloc, ca în cazul în care vor fi refuzate la vot, să puteţi arunca, ştiţi 

dvs., cu piatra.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, d-le consilier ,nu este adevărat.  

Domnul consilier Costel Bîrsan: vă rog frumos, lasaţi-mă să termin...Domeniul 

public...inventarul domeniului public al  municipiului Focşani este unul singur. D-l 

Primar, se poate face foarte bine, că legea nu spune că nu ai voie. Că nu vrem noi....da 

unde e o cutumă legală, dacă nu e interzis, înseamnă că e permis. Atunci putem face. 

Să le spargem în proiecte ...pentru CUP. Pentru ENET, pentru ce vreţi dvs. d-le public, 

pentru ...domeniul...da? Şi atunci sigur se vor analiza foarte bine şi la obiect şi cine 

...unde vor trebui şi merită să treacă, vor trece! Unde sunt suspiciuni sigur că nu! Şi vă 

dau acuma exemplu, să vă dau lămuriri vis-a –vis de..CUP, de ce nu facem noi plângere 

nu ştiu unde, da? Păi ei ştiu foarte bine, d-le Primar, faptele...s-au prescris, că e vorba 

de 20 de ani. Păi s-au prescris, dar faptul că s-a  încălcat legea, da? Trebuie adusă la 

cunoştinţa focşănenilor, d-le Primar. Să ştie lumea pe cine a votat şi ce s-a întâmplat 

atunci, cum a fost devalizat bugetul primăriei şi cum s-au făcut un jaf la drumul mare 

cu banii cetăţenilor. Asta vreau…să se ştie. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Faceţi nişte acuzaţii nefondate şi 

grave” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Sunt foarte fondate şi nu-s grave deloc. Îs 

grave în ceea ce vă priveşte d-le Primar. Da-n ceea ce mă priveşte nu sunt deloc grave 

şi-mi asum ceea ce spun. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt foarte grave. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan:,,Şi-mi asum, repet, ceea ce spun ,da! Deci să 

ne pună la dispoziţie ceea ce am cerut şi vom vedea ce se întâmplă! Ce-i atât de greu? 

Da? Am făcut iarăşi o interpelare, tot la CUP, că dacă le ţineţi dvs. palma...am cerut să 

mi se spună de câte ori sau ceea..ce supra....ce...factură de apă există în fiecare lună. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce legătură are cu CUP-ul? ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Are, d-le Primar, apropo de încredere. Nu 

faceţi semn d-lui preşedinte, că-i interesant, da?..Uitaţi în ianuarie pâna în decembrie 

CUP –ul facturează apă pluvială 2700 …27.723 de m.c. de apă. În fiecare lună aceeaşi 

cantitate. Da eu nu ştiam că-n Focşani plouă în fiecare lună la fel. Sunt precipitaţii, 
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aceeaşi cantitate de precipitaţii în fiecare lună. Uitaţi, răspunsul lor, da? Ăsta-i 

răspunsul. Păi cum s-avem noi încredere! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Acest aspect, d-le consilier, daţi 

...îmi daţi voie să... ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Dvs. vreţi s-avem încredere. Cum s-avem 

încredere? ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „D-l consilier, îmi daţi ....”  

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Nu pot să am încredere..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Îmi daţi  voie să... ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Vă rog! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ,,...Vă dau eu răspunsul? Deci există 

această … întrebare, mi-am pus-o şi eu încă de la preluarea mandatului. Şi am făcut 

chiar cercetari pe această temă. Dacă … nu s-ar fi aplicat acest mod, să spunem pauşal 

de facturare a apei pluviale, Focşaniul plătea nu 800000 de lei, adică 8 miliarde de lei 

vechi pe an apă pluvială la C.U.P.. S-ar putea să fi plătit vreo 14 miliarde. În funcţie de 

toate comunicările   pe care ni le făcea Institutul Naţional de Metorologie şi Hidrologie 

raportat la suprafaţă, ei practic cum calculează? Calculează la suprafaţa asfaltată, 

betonată aflată in domeniul public al Primăriei Municipiului Focşani şi iau o medie a 

cantităţilor anuale. De aceea au aceeşi cantitate. Nu iau în funcţie de cantităţile reale 

care ... de precipitaţii care cad în fiecare lună de la I.N.M.H.. Pentru că mi-au arătat şi 

... prima dată şi eu am avut această suspiciune că ne facturează mai mult. Nu, 

dimpotrivă, ne factureză chiar mai puţin. Că dacă luaţi într-un an, faceţi şi dvs. 

experimentul ăsta. Puteţi solicita de la I.N.M.H., cantităţile de precipitaţii, noi vă dăm 

suprafaţa de ... asfaltată şi betonată din Municipiul Focşani pe străzi, pe trotuare, peste 

tot şi faceţi un calcul să vedeţi că iese ... cantitate mult mai mare pe care ar trebui să 

ne-o factureze. Ei merg pe un regim pauşal în funcţie de cantităţile medii anuale 

stabilite pe o perioadă mai lungă de timp. De aceea sunt cantităţi egale în anumite luni. 

Vă mulţumesc! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „D-l Primar, are o logică ceea ce spuneţi dvs., 

dar ... doar pentru Primaria Focşani. Eu am solicitat pentru Municipiul Focşani, pentru 

întreg Municipiul Focşani, adică şi locuinţe şi...rezidenţe, nu ştiu, particulare şi alte 

chestii. Păi facturile  la case, ce? Vin la fel în fiecare lună? Vin diferit. Şi atunci cum 

calculează ei facturile diferit dacă în fiecare lună facturează aceeaşi, nu?  Aceeaşi sumă. 

” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „D-nul consilier, e aceeaşi situaţie şi 

la ... la case. La case se factureză apa pluvială în funcţie de suprafaţa betonată declarată 

prin contract. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Da domnule Primar, dar vine factura diferită, 

cu preţuri diferite. Logic ar fi să vină la acelaşi preţ în fiecare lună cum spuneţi dvs. 

Dar vin diferite. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar pentru apa pluvială? ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Sigur”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru apa pluvială vine diferit.”  
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Domnul consilier Costel Bîrsan : „Exact! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi, da vine diferit în funcţie de 

media lunară calculată pe o anumită perioadă ,d-le consilier. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Bun! Şi aicea de ce mi s-a spus că este 

aceeaşi?  Şi la case vine diferit. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu ştiu ce v-a spus acolo. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Păi, vedeţi, undeva scârţâie problema! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi ,în apa  pluvială intră şi 

consumul de apă menajeră d-le ....care merge la canalizare. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „D-l Primar, aici este dispreţul lor pentru 

informarea Consiliului Local. Foarte bine, puteau să ne dea informaţiile pe care le 

cerem. Toată lumea să ştie că acest Consiliu Local, nu e ales aici doar să fim papagalii 

cuiva. Trebuie să ni se spună ceea ce cerem. Noi reprezentăm cetăţenii şi cetaţenii ne 

întreabă şi noi trebuie să le spunem, să-i răspundem. Da? Multumesc! ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Vă multumesc şi eu d-le 

consilier! Dacă mai sunt alte discuţii?... Înţeleg că nu … Supunem la vot. Proiectul nr. 

34. Cine este ,,pentru”, ,,împotrivă”, ,,abţineri”…Mulţumesc!  

Cu 11 voturi ,,pentru” şi 8 ,,abţineri” din partea domnilor consilieri: Bîrsan 

Costel, Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, proiectul 

nu a fost aprobat.  

 Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind completarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani cu modificările şi 

completările ulterioare. Iniţiator: Primar Cristi Valentin Misăilă.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „ Dacă sunt discuţii … vă 

rog d-le consilier Bîrsan! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulţumesc! ... La un moment dat in 

Consiliul Local a fost o discuţie cu un domn director de la Parking S.A., domn director 

provizoriu să zicem, da ... şi eu personal ... fiindcă dânsul s-a implicat în ... în politică 

şi după părerea mea nu avea acest drept, am cerut d-lui Primar să se ia măsurile legale 

corespunzătoare pentru această persoană. Şi nu am primit nici un răspuns ... Revin şi 

cer d-lui Primar sau celor care sunt abilitaţi să ia măsuri ... măsuri legale pentru 

implicarea politică şi denigrarea consilierilor locali de către această persoană. 

Multumesc! ” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu : „Vă mulţumesc! Dl. Primar, 

vă rog! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „D-le consilier, doamnelor şi 

domnilor, avem în sală pe d-l director Statache Nicuşor, noul director al S.C. Parking 

S.A. care l-a înlocuit pe d-l Milea Giani, deci s-au luat măsuri. Vă mulţumesc!” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache : „D-l Bîrsan, 

dacă vreţi să-mi adresaţi vreo întrebare?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „Da, mulţumesc! Nu am nici o întrebare 

pentru dvs.. Îmi pare bine să vă cunosc, sper să-mi pară bine să vă cunosc, sper să nu 
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regret că vă cunosc. Dar ... întrebarea este pentru d-l Primar. D-l Primar, dvs.    l-aţi 

destituit pe d-l Milea şi l-aţi numit pe d-l ... mă iertaţi! Sau a fost vorba de un concurs?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ,,Nu l-am destituit. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ,,Păi vedeţi, eu am înţeles că dânsul a ocupat 

locul prin concurs. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ,,A luat locul prin concurs. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : ,,Păi şi atunci cum l-aţi pedepsit dvs. pe d-l 

Milea? Că n-a mai participat la concurs. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: ,,I s-a interzis. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : ,,haideţi ,d-le ..Primar! ” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: „Îmi permiteţi, 

vă rog să vă răspund la această întrebare? ” 

  Domnul consilier Costel Bîrsan: ,,Dar era adresată d-lui Primar, dacă nu vă 

supăraţi. ” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: N-am nevoie 

de microfon.Pentru liniştea dvs.,totuşi să ştiţi că postul pe care-l ocup  nu are nici o 

îngrădire în ceea ce priveşte opţiunea mea politică şi aşa cum şi directorul dinaintea 

mea a fost interimar, nu a avut această îngrădire. Noi nu suntem funcţionari publici, ne 

supunem altei legi. Da? ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : ,,D-le îmi pare rău! Cred că sunteţi în eroare. 

O să-l citez pe d-l Primar. Dvs., d-le dvs aveţi dreptul să aveţi orice opţiune politică 

doriţi. Dar n-aveţi dreptul să puneți afişe d-le. Dacă nu vă....nu, nu, nu. Spuneaţi că 

aveţi aceleaşi drepturi ca respectivul...Aveţi dreptul să puneţi afişe? Să vă implicaţi?” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache:,,Da, noi facem 

un afişaj legat de strategia ocupării locurilor de parcare. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : ,,D-le, atunci faceţi ceea ce consideraţi dvs. 

că....” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: ,,Eu fac ceea ce 

este prevăzut în planul de management şi ceea ce este prevăzut în directivele 

Consiliului de administraţie . ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan : ,,Sigur, d-le., fiecare face ce doreşte şi va....  

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: ,,Eu mă supun 

unor reguli. Eu nu fac ceea ce vreau eu. ” 

D-nul consilier Bîrsan Costel:,,...şi va suporta consecinţele şi beneficiile.” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”De eliminare, 

dacă vreți poate e mult spus, a unei probleme sociale. Unii dintre cetățenii orașului 

Focșani au o problemă, ei consideră o problemă socială locul unde-și parchează mașina 

atunci când vin acasă. Voiam să dezvolt mai mult, speech-ul meu cuprindea mai multe 

puncte. Din păcate, domnul Bîrsan, pe care într-adevăr îl cunosc, a reușit să ducă votul 

acestui proiect într-o altă direcție. Vă mulțumesc mult pentru atenție.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc mult, 

domnule Director. Domnule Tănase, dacă mai doriți să luați cuvântul...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, mulțumesc. Eu mă bucur că, cu această 

ocazie îl cunoaștem pe noul domn Director, dar ceea ce spune dânsul că patron e 

Consiliul Local, eu vă spun că domnul Primar nu este de acord cu așa ceva. Am avut 

discuții de genul acesta și a spus că nu există așa ceva. Doi, dumneavoastră când ați 

avut scurtul dumneavoastră speech, v-ați uitat spre noi și v-ați adresat că ați spus că 

AGA, Consiliul de Administraței ne reprezintă pe noi. Trebuia să vă uitați în partea 

aia. AGA și Consiliul de Administrație îi reprezintă pe dânșii. Pe noi nu ne-a întrebat 

nimeni nimic. Asta vreau să vă spun.” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Din respect 

pentru dumneavoastră, îmi cer scuze în fața domnilor și doamnelor consilieri de la PSD 

că i-am tratat un pic cu lateralul, da? Nu cu spatele, dar este indirectă și cine are ochi, 

vede, cine are urechi, aude și cine are minte, tot la fel, înțelege.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Voiam să vă spun în continuare că, 

Consiliul de Administrație, AGA și tot ce aveți dumneavoastră acolo angajați și ce mai 

aveți, vorbiți cu dânșii, că pe ei îi reprezentă, nu pe noi. Cu noi n-a discutat nimeni dacă 

e cineva din Consiliul de Administrație sau...” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Deci sunt 

99.9% Consiliul Local Focșani, 0.01% este Transportul Public S.A. Focșani, la care 

acționar majoritar este tot Consiliul Local! Ce nu înțelegeți? Spuneți-mi ca să repet.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule Statache, domnule 

Director, vă spun eu ce nu înțeleg dumnealor. Dumnealor au senzația că reprezentanții 

în Consiliul de Administrație sunt numiți de PSD, uitând să spună că, de fapt există o 

comisie, un examen și o selecție. Domnilor, dacă nu s-a prezentat nimeni din partea 

PNL la consurs, cine voiai să ia, domnule locul ala? Întreb și eu. Știți ca în bancul ăla, 

dă Doamne să câștig la loto și Dumnezeu îi spune ”Da pune și tu un bilet acolo!”. Și 

acum le este ciudă și nu vor să voteze și o să blocați tot orașul în cele din urmă pentru 

că vor mai fi locuri de parcare în continuare care se identifică și care vor fi create și am 

să mă întreb atunci ce o să facă cetățenii când o să vadă că ajung acasă și se ceartă pe 

același loc de parcare, iar ceea ce s-a întâmplat atunci prin acel afiș, v-am mai explicat 

și la momentul respectiv, n-a fost altceva decât să informeze cetățenii care aveau cereri 

depuse și nu puteau fi soluționate. Vă mulțumesc! Și dacă li s-a spus adevărul și 

adevărul doare, asta e cu totul altceva.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Domnișoara Dumitriu era 

înaintea dumneavoastră.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulțumesc! Domnule Primar, nu 

uitați că vă blocați singur. Nu blochează consilierii PNL proiectele dumneavoastră și 

dacă începeți iarăși cu atacuri de genul acesta ar fi fost frumos ca domnul Director aici 

de față să vorbească despre ce anume dumealui are în plan pentru a face la S.C. Parking 

S.R.L. Stau și mă gândesc, domnule Primar, tot timpul vorbiți despre faptul că nu se 

dorește, PNL-ul nu dorește. Așa ați făcut și cu proiectul puțin de mai devreme, era o 

listă de priorități, nu era nicio repartiție. Acea listă de priorități se poate vota înainte și 

în următoarea ședință de consiliu și ulterior repartițiile care vor fi dacă sunt la 
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momentul respecitv. Nu mai dezinformați cetățenii și nu mai aruncați cu noroi cum 

știți să o faceți de fiecare dată. Mulțumesc! 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Nu știu unde a greșit domnul 

Primar din punctul asta de vedere. Numai puțin, stați așa ușurel. Bun, doriți să reluăm 

votul dacă-l ascultăm pe domnul Statache și face o... Nu l-am finalizat, am înțeles, dar 

doriți să-l reluăm? Dacă vă va conveni ceea ce are dumnealui de spus.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Președinde, nu mai 

interpretați. Eu am spus că poate dumnealui, fiind aici de față, poate asta voia să 

prezinte.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Nu l-ați întrebat.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Pai acum am spus. Am luat 

cuvântul.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Haideți să ascultăm și poate 

cine știe, cu ocazia asta poate se va rezolva.” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Vă 

mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, vă pot răspunde, 

dacă vorbesc eu... ne pregătim de vreo 5-6 ore, eu pot să vorbesc. Vă rog, întrebați-mă 

ce ați dori să știți.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Eu n-am nicio întrebare. Mă 

gândeam că venind așa prima oară în Consiliul Local dumneavoastră vreți să ne 

prezentați ceea ce v-ați propus în calitatea dumeavoastră.” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Fără nicio 

problemă. Am văzut că au existat discuții vizavi de modul în care am ocupat acest loc. 

Modul în care am ocupat acest loc este unul legal. Mandatul meu a început cu data de 

2 aprilie. La momentul când am început acest mandat, colegii mei erau într-un plin 

proces de inventariere a locurilor de parcare proces pe care sperăm să-l terminăm la 

sfârșitul acestei luni. Spre dezamăgirea mea sau, probabil că va fi spre fericirea mea, 

dacă se reia votul și o să reușesc să conving totalitatea consilierilor prezenți la această 

ședință, de, să spunem așa, nu de, spun doar atât, de importanța trecerii acestui proiect 

de hotărâre. În acest proces de inventariere care a fost făcut cu respectarea legislației 

în vigoare, deci locurile de parcare nu au mai fost acordate alandala, încărcându-se 

căile de acces sau spațiile verzi, ci au fost încărcate cu respectarea legislației în vigoare. 

Totodată, în urma măsurătorilor efectuate în teren, să știți că am descoperit un număr 

destul de apropiat de cel pe care vă rugăm astăzi să-l aprobați, să-l transferați în 

gestionarea Parking Focșani de parcări, în plus față de cele cabastrate în fișele 

existente. Această informație am transmis-o și locuitorilor Municipiului Focșani în 

zone unde am identificat aceste parcări. Normal că a fost primită această informație cu 

bucurie. Vă aduc la cunoștință că solicitările sunt mult mai multe față de locurile de 

parcare existente în momentul de față. Activitatea noastră este, să spunem așa, una care 

a intrat pe un făgaș normal, prin măsurile pe care am reușit să le implementez de la 

numirea mea în această funcție de către Consiliul de Administrație, în urma procedurii 

am fluidizat activitatea și dacă fac o paralelă cu aceeași perioadă a anului trecut... anul 

trecut, Direcția de Dezvoltare până la 31 aprilie a reușit să închirieze un număr de 3.600 
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de locuri de parcare din care s-au plătit doar 2.400. Noi, din totalitatea celor 10.400 de 

locuri din care 1.300 sunt locuri cu plată și diferența sunt doar locuri de reședință, am 

reușit până în momentul de față să închiriem 4.600. Nu s-au plătit doar 93, sunt în curs 

de plată pentru că există acestă clauză contractuală care-i dă dreptul utilizatorului final 

să facă plata în termen de 30 de zile de la întocmirea contractului. Tot la fel de bine vă 

spunem că astăzi am demarat procedura finală, caietul de sarcini pentru achiziția 

mașinii de marcaj rutier al parcărilor. La fel de bine vă spun că pentru săptămâna 

viitoare voi informa Consiliul de Admintrație și voi solicita să organizare o ședință de 

Consiliu de Administrație unde să aprobe indicatorii tehnico-economici pentru 

proiectele care vizează parcarea de la Electrica și pe cea de la Casa de Cultură pentru 

amplasarea unui sistem de bariere inteligent aș putea spune, care va eficientiza un pic 

activitatea noastră și în același timp vom face un pas în față spre ceea ce înseamă 

civilizație urbană. Planul meu de management este destul de amplu. Nu cred că ar 

trebui să vă răpesc timpul dumneavoastră atât de prețios pentru votarea proiectelor de 

interes ale cetățenilor Municipiului Focșani. Dacă doriți în mod deosebit, mă puteți 

chema într-o altă zi la o comisie sau eu știu, într-o altă ședință unde să-mi pregătesc, 

dacă vreți, întregile puncte ale planului de management al Parking Focșani S.A.. Dacă 

doriți să știți altceva în plus, aștept întrebările dumneavoastră.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Da, vă mulțumesc, 

domnunle Director...” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Vă 

mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Vă rog, domnule Dobre.” 

Domnul consilier Claudiu-Alin Dobre: „Domnul Director, apropo de 

identificarea acestor locuri și mă bucur că aveți o mașinărie de marcaj de acuma, dar 

să știți și vreau să vă informez cu ocazia asta, aceste locuri nu au fost sau poate nu s-a 

vrut sau s-a trecut cu vederea, identificate pe teren pentru că și vă arăt unele străzi, unul 

din locurile de parcare este o gaură de canal surpată, lângă, pe partea cealaltă sunt trei 

locuri de parcare inundate. Eu înțeleg că nu intră neapărat în atribuțiile dumneavoastră, 

dar gândiți-vă...” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”V-ați răspuns 

singur, să știți.” 

Domnul consilier Claudiu-Alin Dobre: „Gândiți-vă cât de corect ar fi pentru 

mine ca cetățean să plătesc un loc de parcare într-o gaură de canal surpată. Din punctul 

meu de vedere și ca business, că suntem acționari cum ați spus dumneavoastră- 

Consiliul Local, întâi ar trebui să le facem, le trasăm și după aceea cerem bani pe ele. 

Vă mulțumesc.” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Îmi doresc ca 

prin activitatea prestată în cadrul societății Parking Focșani să eficientiz atât de mult 

încât să-mi pot permite să fac achiziția și să-mi scot licența necesară pentru a putea 

asfalta parcările. Așa cum bine știți, orice activitate care face parte din portofoliul 

serviciilor publice comunitare se subordonează unor agenții care aparțin guvernului. 

Nu poate Parking Focșani mâine să asfalteze o parcare. Plecând de la factorul pecuniar 
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care este primul motiv...Deci, domnul Bîrsan, vom purta aceste discuții dacă vreți până 

mâine. Eu am răspuns la orice și pot să justific orice răspuns al meu. Este foarte bine 

fundamentat. Așa cum am spus totul pleacă de factorul pecuniar. Atâta timp cât 

Consiliul Local ca și patron al acestei societăți, în loc să stabilească niște taxe raportate 

la portofoliul parcărilor și la volumul de muncă necesar pentru întreținerea lor, le-a 

scăzut, da? Nu eu, deci Consiliul Local, patronul de la Parking S.A. Mă puneți în 

imposibilitatea de a-mi desfășura activitatea. Pot să vin cu cel mai fabulos plan de 

management. În momentul când nu ai resursele necesare, aș vrea să fac o comparație, 

dar nu este bine venită, da? Nu poți face absolut nimic fără resurse. Dați-ne aceste 

resurse și credeți-mă că vom realiza foarte multe lucruri.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Domnișoara Dimitriu, 

haideți dumneavoastră că aveți întâietate.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Acum m-ați văzut și voiam să... 

Domnule Director, spuneați de faptul că nu aveți resurse. Haideți să vă spun ceva... 

înainte de a fi această firmă S.C. Parking S.A. înființată, Direcția de Dezvoltare 

administra parcările din Municipiul Focșani, bani care erau toți vărsați în bugetul 

Municipiului Focșani. Acum dumneavoastră ca S.C. Parking S.A. plătiți numai o 

redevență la bugetul...” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Destul de 

importantă...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dați-mi voie să termin, vă rog. 

Doar o redevență la bugetul local care este net inferioară tuturor încasărilor din parcări 

de către Direcția de Dezvoltare din anii trecuți. Așa că, nu puteți să vă văitați că nu 

aveți resursele, de aceea ați putea, acel plan de management pe care spuneți că-l aveți, 

sau pe care urmează să-l întocmiți, dar cred că ar trebui să-l aveți, acolo să stipulați 

exact ce spunea și colegul meu puțin mai devreme și nu este doleanța colegului meu, 

ci a ce cetățenilor Municipiului Focșani că într-adevăr parchează pe locuri care nu se 

pot numi locuri de parcare. Mulțumesc!” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Sunt total de 

acord cu dumneavoastră. Dacă îmi permiteți... În anul 2017 a fost înființat Parking 

Focșani S.A. Atenție! Nu are decât un anișor, ar trebui să-i cântăm la mulți ani. Această 

societate a plecat din punctul 0. Ca să mă fac înțeles, acest puzzle format din 10.200 

de parcări, a fost pus, 10.200 de piese au fost puse într-o pungă și ni s-au dat. Aranjați-

le voi. Mai avem câteva piese, deci mai avem câteva sute de piese și vom forma tabloul 

final. Despre asta vorbesc. Este un volum fantastic de muncă cu aceeași oameni să faci 

inventariere, afișaj în scopul gestionării locurilor de parcare, se fac contracte, se fac 

abonamente, să preluăm cereri, să le transferă în format eletronic, pentru că, nu-i așa, 

trăim în era tehnologică, dar orice device și orice progrămel din ăsta electronic are la 

bază hârtii. Să nu uităm lucrul asta. Și vă promit că voi eficientiza activitatea la Parking 

Focșani și până la sfârșitul anului vă spun că probabil noi am estimat că un procent de 

30% din numărul solicitanților vor apela la metodele moderne. Pe ceilalți nu-i ajută 

vârsta. Mulți și de aici suntem născuți în mileniul trecut. Cine a reușit să urce în tren, 

bine, cine nu, merge pe lângă. Vor face înscrierea, solicitarea de loc de parcare, actul 
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adițional sau chiar și contractul în format electronic. Plata se face în format electronic. 

Vă repet, instrument care nu este totuși la îndemâna oricui, dar cine va ști să-l 

folosească, îți va economisi timp, energie și nervi, pentru că la noi în fiecare zi vin sute 

de oameni și nu știm pe cine să servim mai întâi. E clar, scopul nostru, ca și agent 

economic, că până la urmă suntem un agent economic, da... este să avem încasări, deci 

venituri și implicit profit.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”N-ați spus nimic de investiții, ci 

doar de încasări...” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Am spus mai 

devreme că o investiție destul de costisitoare va fi cea a parcărilor. Păi nu pot să scot 

din 10.000 dacă vreți, vă fac un calcul, dar pierdem timpul, da? Nu pot din cele 10.00 

de locuri de parcare să scot salariilor celor 34 de angajați, să scot cheltuielile de 

întreținere și să produc și profit fără să fac o investiție, bineînțeles, inteligentă, în 

spatele căreia există un proiect destul de bine fundamentat și argumentat, că acea 

investiție va produce beneficii. În momentul când vom pune barieră, numărul 

taxatorilor se va reduce practic. Eludarea plății taxei va dispărea efectiv, odată intrat în 

parcare nu poți să ieși decât dacă plătești sau dacă ți-au crescut alice la mașină, atât, 

altfel nu. E clar că va fi eficientizat. Vrem să punem parcometre și să implementăm 

aplicația de parc în zonele așa zise fierbinți și vorbim de Marea Unirii, strada de la 

piață. Vrem să marcăm acele locuri, vom ajunge să și asfaltăm, nu cred că prind eu, dar 

mă rog... avem în plan și lucrul ăsta.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Bun... domnul consilier 

Tănase, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, mulțumesc. Eu nu îi contest calitățile 

manageriale domnului Director, însă vreau să vă spun, domnule Director, că în ceea ce 

privește banii nu trebuie să vă plângeți pentru că înainte erau mulți mai mulți angajați, 

nu aveau salariile care le au la S.C. Parking, nu aveau bugetul și parcările erau gratuite. 

Acum se încasează bani după parcări. Parcările înainte nu erau gratuite?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu se plăteau și înainte parcări?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Când plăteați domnule primar? 

Dumneavoastră ați trăit în alt oraș? Unde? Cine plătea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Păi aici este toată treaba, domnule 

consilier, haideți să vă explic eu pentru că cred că nu ați realizat până la urmă scopul 

acestei societăți comerciale. Spunea domnișoara consilier că se încasează bani, se 

încasau înainte bani la parcări, da? Știți câți bani se încasau domnișoară? Aveți idee? 

Cât? Nu se încasau mai mult... nu știți că dacă știați, spuneați.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Se încasau mai mulți decât 

redevența pe care o plătește S.C. Parking la Primăria Focșani...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnișoară, dați-mi voie să...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule primar, spuneți pe 

cifre.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dați-mi voie să duc mai departe, eu 

nu v-am întrerupt. Se încasau maxim, maximorum și din locurile cu plată, cu parcările 

rezidențiale și din locurile cu plată se încasa maxim 120.000 de lei pe an.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar cine plătea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule, plăteau la rezidențiale. 

Cum adică nu plăteau?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Cine plătea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dar dumnealor ce locuri au preluat? 

Toate plăcuțele pe care scrie Direcția de Dezvoltare cine le facea, domnule? Tot orașul 

este plin.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar spuneți și mie unul care a plătit.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Cetățenii plăteau. 144 de lei era, 

domnule. Uitați, domnul Nazâru, spuneți dumneavoastră, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, în ce oraș ați trăit 

dumenavoastră? Nu plătea nimeni. Ce plătea omul în fața blocului parcerea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Cum să nu?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Când asta domnule? Dumneavoastră 

spuneți de anul trecut?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu de anul trecut, domnule 

consilier, de ani mulți în urmă se plătea.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule primar, cred că este o confuzie. 

Trebuie să luăm ca reper o limită de timp. Din ce an au început plățile? Că aici e 

problema. Că nu s-a plătit...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule Nazâru, de când se plăteau 

parcări? Din ce an?” 

Domnul Meluș Nazâru: ”Din 2011- 2012.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Nazâru, fiți sincer aici.” 

Domnul Meluș Nazâru: ”Deci pot dovedi ceea ce am spus.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dumneavoastră toți plătiți acum... toată 

lumea a plătit și plătește.” 

Domnul Meluș Nazâru: ”Nu am spus că a plătit toată lumea. Am spus că vă pot 

da listă cu cei care au plătit.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Merg cu dumneata la bloc acum. Nici acum 

cred că nu plătești.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mergem prin tot orașul, stimați 

consilier, mergem prin tot orașul și vedem că sunt acele plăcuțe vechi pe care scrie 

Direcția de Dezvoltare. Dați-mi voie puțin... păi tocmai, domnule că nu plătea toată 

lumea pentru că nu era o ordine, era o dezordine totală așa cum am spus.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dați-mi voie să duc raționamentul 

până la capăt. Din cei 120.000 de lei anual, maxim care se încasau din parcările cu plată 

și parcările rezidențiale, vreau să vă spun că nu se acopereu nici măcar salariile tuturor 

celor care erau încasatori.” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Bun. Și spuneți-mi redevența pe 

care o plătește acum Parking?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În medie erau încasări de 120.000, 

iar cheltuili erau de aproape 250.000, domnișoară.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Lăsați cheltuielile, eu am zis de 

încasări. Spuneți-mi acum ce încasa bugetul local... deci veneau 120.000 și...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Veneau 120.000 și plăteai salarii de 

250.000 de mii, domnișoară. Ce-i așa de greu?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Erau bani în contul primăriei pe 

care puteați efectiv să-i duceți către alte investiții, lucruri pe care ulterior... da? Deci, 

bani pe care puteați să-i folosiți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Știți câți bani din bugetul primăriei 

plăteam, domnișoară?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Spuneți cetățenilor Municipiului 

Focșani redevența pe care o plătește Parking.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”N-are nicio importanță, pentru că 

Parking în acest moment are ca obiect... domnișoară, ați votat în statut.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu are nicio relevanță. Eu vă 

întrebam cu totul altceva. Nu deviați de la subiect. Dacă acei 120.00 veneau la bugetul 

local, acum câți vin de la S.C. Parking la bugetul local, domnule primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu știu să vă spun acum, o să aflați.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Ei... vedeți? În 30 de zile, nu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”O să vă spun... e vorba de o 

redevență în funcție de numărul de locuri de parcare și de suprafață. Nu s-a finalizat 

încă o inventariere, doar s-a luat în calcul redevența raportată la inventarierea pe care 

o avem la momentul când s-au predat locurile de parcare. Această redevență se 

modifică în funcție de numărul de locuri de parcare pe care S.C. Parking le are. Mai 

mult decât atât, dacă mai vreți să vă mai spun o chestiune... parcările din Municipiul 

Focșani sunt date în administrarea S.C. Parking. Noi ca să facem investiții trebuie să le 

luăm înapoi ca să facem modernizări. Deci, în obiectul de activitate a S.C. Parking sunt 

incluse și activitățile de amenajare, modernizare și dotare a parcărilor, de aceea au 

nevoie de venituri pentru că logica înființării acestei societăți a fost să am o evidență 

strictă pe tot ce înseamnă venituri din parcări, să am o evidență și totodată, făcând un 

calcul și v-am dat un exemplu unde într-adevăr a fost pionerat în ceea ce înseamnă 

gestiunea locurilor de parcare în Municipiul Oradea. Stând de vorbă cu domnul primar 

Bolojan și puteți sta de vorbă și dumneavoastă că vă este coleg de partid, îl apreciez 

pentru tot ceea ce face și într-adevăr eu nu fac discriminare sau de altă natură. Îl 

apreciez pentru că știe ce are de făcut și a făcut lucruri bune. Iar la Oradea în acest 

moment, la 300.000 de locuitori, aproximativ 300.000 de locuitori, ei încasează undeva 

la un 5 milioane de euro pe an din parcări, din acești bani își plătesc toți angajații și le 

rămân bani să facă parcări, dar ei au în spate aproape 10 ani de când au această societate 

pe care o gestioanează, modul ăsta de gestiune a locurilor de parcare. Noi putem spune 

că la numărul de mașini pe care le are Municipiul Focșani în acest moment, având în 
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vedere faptul că a crescut extraordinar de mult numai din 2016 până în 2017, numărul 

de autovehicule înmatriculate în Municipiul Focșani a crescut cu aproape 40%. Este 

corect, domnul consilier? A crescut, da? Bun, mulțumesc. Iar numărul locurilor de 

parcare n-ai cum să le extinzi pentru că suprafața municipiului este acceași. Singurul 

lucru pe care îl putem face este să facem parcări moderne, așa cum spunea domnul 

Director și avem deja în plan, avem deja în bugetul pe anul 2017 să începem studiile 

de fezabilitate să facem o parcare supraetajeta și subterană în parcarea vizavi de 

Electrica. Este o zonă centrală, dar nu putem să le facem peste noapte, iar ceea ce fac 

dumnealor acum este să facem o ordine în locurile de parcare, că era o dezordine totală. 

Vreau să vă arăt odată, dacă aveți curiozitatea să vedeți documentele care au fost 

preluate de la Direcția de Dezvoltare. Erau niște caiete studențești în care, numai 

domnul Bârhală care era creierul parcărilor știa despre ce este vorba acolo în ele. Care 

are și care nu are. Am avut N situații în care au venit cetățeni și s-au plâns că aveau 

același loc de parcare dat și unuia și altuia. Erau suprapuneri, era o debandadă totală. 

Nimeni nu știa care este locul lui de parcare.  Sau erau situații în care s-a plătit o singură 

dată locul de parcare pentru un an de zile și pe urmă nu a mai plătit deloc, dar avea 

plăcuța în fața locului de parcare și nu mai plătea deloc. Ca să nu mai spun de taxatorii 

din piață, că un leu la ei, trei lei la primărie sau invers...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule primar, deci eu vreau să vă spun 

așa. Nu sunt de acord să se ia bani de la cetățeni pentru parcare până când nu i se 

amenajează parcarea. Acum se ia înainte. Nu e corect.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule Tănase, chiar nu există 

nici un loc de parcare amenajat în Municipiul Focșani?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu nu zic că nu există, dar eu zic că atunci 

când i-ai dat omului parcarea și percepi banii, să fie acolo parcarea să arate cum trebuie, 

trasată, cu tăblița pusă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Bun, dacă cetățeanul respectiv 

dorește să aibă locul lui de parcare, chiar și așa în condițiile respective, în speranța că 

se va amenaja mai bine, plătește pentru că are unde să-și parcheze mașina.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Asta nu-i corect. Vă spun eu că nu-i 

corect.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dumneavoastră când vă duceți la 

câte un târg din asta de mașini...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da lăsați că noi vorbim de oameni care vin 

în fiecare zi...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, aceste 

500 de locuri sunt deja amenajate, sunt moderne, sunt executate.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, domnule, sunt gratuite acum știu...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”De ce vă opuneți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mergem pe principiul pentru 2 

purici aruncăm cojocul pe foc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Nu... haideți să nu mai tăiem 

aripile nici domnului Director care acum este în funcție, mai ales că acum este a noastră 
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această societate, pe bune, haideți să lăsăm totuși populismul acesta și să ne apucăm de 

treabă. Serios, adică chiar dăm în ridicol de acum cu tot felul de motivații de astea 

puerile aș putea spune. Bine ar fi să-l lăsăm pe domnul director să-și facă treaba și      

să-l tragem de urechi peste 2-3 luni, că nu e niciun fel de problemă. Nu plecăm nici noi 

de aici, nici dumnealui de acolo. Și-l putem chema după aceea să-l tragem la 

răspundere, chiar să-l facem și de râs în fața camerelor, dar nu acum în momentul în 

care dumnealui vrea să facă o treabă corectă și frumoasă, noi să ne apucăm... nu suntem 

de acord. Adică noi înființăm asta și tot noi o distrugem. Asta vă e dorința 

dumneavoastră? Poftim...” 

Domnul consilier Claudiu-Alin Dobre: „Voiam să-i dau dreptate domnului 

Primar în ce privește, într-adevăr a crescut numărul mașinilor, dar pe fond, faptul că 

noi taxăm și inventariem locurile astea de parcare, noi nu rezolvăm problema locurilor 

de parcare. Sunt aceleași care se utilizează. Locuri de parcare noi ar rezolva pe fond 

problema locurilor de parcare, având în vedere că a crescut numărul autovehiculelor.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Dar tocmai v-a explicat 

domnul Director, chiar nu sunteți atent, domnule? Domnule consilier....” 

Domnul consilier Claudiu-Alin Dobre: „Domnule viceprimar Iorga, astea sunt 

locuri de parcare noi? Adică vreți să spuneți că locurile astea acum s-au înființat?         

N-au existat sau nu sunt fost folosite de cetățeni?” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, haideți 

totuși să...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Problema este că acum doar se încasează, 

asta voia să spună colegul meu.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Bun, domnule și stați așa 

puțin, aveți senzația că încasează Statache?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar nu voiam să spun...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Sau aveți senzația că încasez 

eu? Haideți să facem totuși orașul asta să fie modern. V-a explicat clar, punem bariere, 

facem locuri de parcare.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”În momentul asta doar se încasează, asta 

voiam să spun, înțelegeți? Omul plătește și pentru ce plătește. Măcar dacă i-a crescut 

calitatea. Că-s aceleași parcări, are dreptate colegul meu. Doar se încasează bani.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”V-am spus eu 

dumneavoastră, colegului dumneavoastră.... dacă vreți să căutați nod în papură... nu 

suntem în Elveția aici. Dacă am fi fost în Elveția, probabil o mare parte erau...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da eu vreau să fim în Elveția, na... dar 

duceți-vă la Oradea, că-s altfel de oameni acolo.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Dar ăia nu-și permit să nu 

lucreze în folosul cetățenilor. Eu am fost în Elveția. Toți cetățeniii elveției lucrează în 

folosul lor, nu împotriva lor cum se face aici, ați înțeles, da?” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Domnule 

președinte, vă rog doar o frază, o secundă.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă tot ați pomenit de Elveția, știți, 

așa de curiozitate, care este regula în Elveția? Nu poți să-ți cumperi mașină fără să ai 

loc de parcare. Haideți să întroducem și noi regula asta. Aveți curajul?” 

Director S.C. Parking Focșani S.A. domnul Nicușor Statache: ”Dacă-mi 

permiteți, domnule primar, aș vrea să-i dau un răspuns domnului Tănase. Încă o dată 

încep eu prin a-mi cere scuze că probabil am alunecat pe gheață fără să vreau... și vreau 

să reîncep această discuție în niște termeni mai amiabili. Eu vorbesc și mai tare că am 

o dizabilitate. Nu mă aud pe mine. Dumneavoastră aveți niște doleanțe pertinente din 

punctul meu de vedere, în schimb știți ce aștept de la dumneavoastră, de la 

dumneavoastră toți... aștept acea maleabilitate, acea păsuire, dați-mi timpul necesar să 

vă demonstrez că se poate. Dacă dumneavoastră, așa cum spunea domnul președinte 

de ședință încercați din prima să-mi tăiați aripile, cu toate că-i mai greu, dar încercați 

e un lucru bun, da? Mă va motiva pe mine ca această activitate să fie o provocare, să 

vină ziua aia în care să vă pot contrazice cu argumente faptice, nu altfel. Credeți că mie 

îmi plac locurile de parcare care sunt neconforme? Nu! Credeți că eu până la 31 aprilie 

am fost într-o situație, să spun așa, în afara legii... eram pe spațiul verde, un loc de 

parcare atribuit de Direcția de Dezvoltare. Mi-a spus domnule...aici... nici o problemă, 

aici. După care am depus cerere și mi s-a închiriat un loc de parcare la 60 de metri de 

bloc. Nu mai era lângă bloc pe spațiul verde. Asta vă rog eu să înțelegeți încă o dată. 

Dați-mi șansa să vă demostrez că se poate, dar nu dacă îmi puneți piedică. Deci dacă 

azi nu-mi dați 510 locuri, dacă într-o lună de zile, în urma terminării procesului de 

inventariere mai găsesc încă vreo 400 și dacă dumneavoastră la fel veți acționa...nu... 

să vă spun ce înseamnă 900 de locuri cu taxa anuală, să vă spun că din cele 900 de 

locuri există posibilitatea să închiriez un procent de 10% la persoane juridice unde taxa 

este alta, să vă spun că din cele 900 de locuri, evit niște discuții la care v-aș invita în 

timpul programului să vedeți... norocul meu că a fost mama natură darnică cu mine și 

că impun prin fizic că vreo câțiva ar vrea să mă tragă de urechi, dar nu reușesc. Vin 

încă o dată cu rugămintea la dumneavoastră și la domnul președinte și la toți consilierii, 

doamne și domnii consilieri prezenți să reluați acest vot și să votați rațional, nu altfel. 

În urma, eu știu... demonstrației, nu, impropriu spus... în urma discursului meu, da? 

Deci, nu știu ce argumente aș putea să aduc în favoarea mea, în favoarea mea când 

spun, nu eu, Nicu Statache, ci Parking Focșani ca să vă fac să înțelegeți că este prioritar 

să ne transferați în exploatare aceste locuri de parcare.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Am înțeles, domnule 

director. Vă mulțumesc. Bun. Domnilor consilieri, haideți totuși să fim uniți măcar 

acum în al doisprezecelea ceas și să ajutăm această societate să se dezvolte ca să putem 

după aceea într-adevăr să-l tragem de ureche chiar dacă e mai mare ca noi, nu înainte, 

vă mulțumesc. Poftiți, domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă mulțumesc. În primul rând, îi urez succes 

domnului Statache, dar după limbajul colorat al dânsului și atitudine, nu s-ar putea 

spune că noi suntem patronii Parking S.A., ci Parking S.A. este patronul Consiliului 

Local. Eu ce să spun... acum dânsul e nou în această funcție, sper că o să-și mai 

reevalueze oarecum atitudinea, dar domnul Statache, ceea ce vă spun eu alții cu bani 
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mai puțini în alte orașe ale țării se descurcă. Nu trebuie să faceți atâta tamtam pentru 

banii de care-i aveți nevoie. Un manager bun se descurcă oricum ar fi, se împrumută, 

face apel, face ce face și demonstrază că este bun, da? Dacă vreți să aduceți bani de 

acasă, e povestea dumneavoastră, e treaba dumneavoastră domnule Statache, da? Și 

iarăși ca o recomandare, dacă-mi permiteți, chiar vă rog să-mi permiteți să vă 

recomand. E bine să aveți o atitudine politicoasă și să nu întrerupeți pe alții care vorbesc 

cum nici alții nu vă întrerup pe dumneavoastră, da? Deci, revin. Parking SA este o 

societate a Municipiului Focșani, dar cum a trăit până acum poate trăi și de acum 

înainte. Să fie o societate care aduce profit, nu să fie în cârca cetățenilor cum a fost și 

până acum. Un manager, repet, dacă nu poate să se descurce cu suma de bani pe care 

o are sau o încasează, face reduceri de personal, eficientizează munca, sunt destule 

metode manageriale care să-l aducă pe profit. Dacă le studiați sau încercați să știu eu...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Domnul consilier, ce 

legătură are cu cele 500 de locuri de parcare pe care trebuie să le dăm în administrație?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu am răspuns la ceea ce a comentat domnul 

Director, da?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Haideți să-i ajutăm. Le dăm 

locurile de parcare, haideți să vedem ce știu să facă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă-i ajutați dumneavoastră, mă bucur.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Eu cu tot dragul. Și cred că 

și dumneavoastră. Deci e vorba despre niște locuri de parcare pe care trebuie să le dăm 

să le poată administra, nimic altceva. Nu vorbim de prețuri aici, nu vorbim de... a spus 

și dumnealui că are nevoie de niște bani, dar asta nu înseamnă că ne-a obligat sau ne 

obligă cumva să și fim de acord sau să le și dăm. Deci vorbim de niște locuri de parcare, 

pur și simplu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Având în vedere că dânsul a făcut referire la 

statura fizică a dumnealui...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Am observat că l-ați tras de 

urechi, am observat chestia asta, deci nu-i nici un fel de problemă, dar totuși hai să... e 

ca și un copil al nostru, trebui să avem grijă de el, nu unii să-i dea să mănânce și unii 

să-i dea peste mână sau să-i pună leocoplast la gură, nu domnul Tănase? Ia spuneți 

dumneavoastră...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Nu... zic așa în general. Dacă 

e ca și un copil de-al nostru căruia să nu-i fie unul mumă, altul ciumă, nu? Dacă tot e a 

noastră această societate, de ce să n-o dezvoltăm și de ce să nu-l lăsăm să demonstreze 

dacă este în stare să fie manager, dacă este în stare să fie director, sau dacă nu? Și dacă 

nu, îl dăm afară. Nu? Deci, haideți să reluăm votul pentru că au fost întreruperi și 

expuneri și atunci aș fi curios să văd acum dacă s-a mai schimbat ceva. Bun... reluăm 

votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Am înțeles... am pierdut timpul degeaba, 

dar, mă rog, asta-i situația...” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „Cu 

11 voturi pentru și 8 abțineri din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, 



57 

 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Bîrsan Costel și Tănase Neculai, proiectul nu este aprobat.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Să știți că nu câștigați nimic 

în alegeri dacă vă opuneți la chestiile astea doar pentru faptul că cetățenii, vezi 

Doamne, nu plătesc și atunci vai ce buni sunt PNL-iștii, nu... PNL-iștii sunt obișnuiți 

cu mizerie, cu murdăria prin fața blocului și așa mai departe și din cauza asta nu cred 

că o să fiți...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule președinte, vă rog să 

vă măsurați cuvintele și să nu luați exemplul domnului primar și dumneavoastră...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Domnișoară, nu am vorbit 

cu dumneavoastră, stați liniștită acolo în banca dumneavoastră, da?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Sunteți în Consiliul Local...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Deci cu 11 voturi pentru...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnul primar a dat exemplul de Oradea, 

acolo primar e un PNL-ist și nu e mizerie.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Ăla-i un băiat inteligent. 

Bun. Ei nu vor... asta este situația. Vă rog domnule primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă tot se fac atâtea divalgații de 

la subiecte, domnule consilier, am în mână dosarul doamnei Lupu Cătălina. Există! 

Da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dar de ce nu ni l-ați dat de la început?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Pentru că v-am spus, am chemat pe 

cineva de acasă ca să mi-l aducă. Din data de 21 decembrie 2016 este depus dosarul. 

Are un punctaj de 45 de puncte. Astea vi le pot pune la dispoziție și dumneavoastră. 

Deci există, domnule. Domnul Buzoi le poate vedea, dar astea sigur le-a văzut. Din 

comisie face aprte și domnul Buzoi, face parte și domnișoara Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Da, e adevărat domnule primar, 

fac parte din acea comisie. Eu vreau să vă spun că deja, domnule Primar, am trecut de 

acel proiect.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Domnișoară, nu intrați peste 

domnul Primar, că nu v-am permis. Eu i-am dat cuvântul, dumneavoastră nu aveți 

cuvântul deocamdată, așa că vă rog frumos să... eu vă rog frumos ca dumneavoastră să 

nu uitați cu cine stați de vorbă acum. Bun... domnul Tănase, aveți curajul să vă cereți 

scuze? De unde...?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Un dosar trebuie analizat, trebuie văzut, nu 

că-mi aratați mie coperțile. Haideți domnule, ce faceți aici?!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vreți să-l analizăm? Bun, haide-ți 

să-l analizăm.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, suntem în ședința acum. V-am 

cerut dosarul de ieri, nu veniți acum în ședința. Haideți să nu facem circ aici.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Circ ați făcut 

dumneavoastră.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Trebuie să veniți cu tot ce conține acel 

dosar. Nu veniți să-mi aratați mie... foarte bine.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Am vrut să vă demonstrez că noi nu 

mințim și noi nu...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”E tardiv, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, eu nu v-am 

întrerupt, iar colegii noștri chiar muncesc și nu-și permite nimeni să încalce legea. În 

această primărie nu-și permite nimeni.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, ordinea de zi 

este alta. Acest proiect a trecut.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mi-ați cerut dosarul, vi l-am adus. 

Poftiți dosarul, chiar dacă s-a votat.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu, dosarul nu să-l țineți 

dumneavoastră așa în mână, nu despre asta era vorba. Colegul meu a cerul altceva.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Asta e o demostrație foarte clară că 

sunteți de rea credință.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Reveniți-vă, colegul meu a cerut 

cu totul altceva, nu să defilați dumneavoastră... nu are legătură cu ordinea de zi în 

momentul de față, scuzați-mă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ba are legătură domnișoară.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ”Domnișoară, niciodată nu e 

prea târziu, v-am arătat, v-am demonstrat că sunteți într-o eroare din nou.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu aveți ce să demonstrați, domnule 

președinte. Treceți la ordinea de zi, vă rog eu frumos.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Și dacă vreți să vă mai demonstrez 

o chestiune...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Pe speța asta nu aveți ce să mai demostrați 

că am trecut.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Uitați cele două adrese transmise 

domnișoarei Ana Maria la ANL și care s-au întors pentru că dumneaei nu locuiește 

acolo. Acolo nu locuiește nimeni.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitru: ”Domnule Primar, mulțumesc că 

mi-ați ridicat mingea la fileu. Mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ” La adresele dumneavoastră...” 

Domnișoara Ana-Maria Dimitriu: ”Mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la 

fileu, De 30 de zile există cererea mea, în calitate de chiriaș, în care vă cer borderourile 

în copie legalizată...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ” Aici sunt răspunsurile pe care nu 

le-ați primit.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitru: ”Nu v-am înrerupt. Nu v-am 

întrerupt. Nu uitați că aveți o plângere penală”. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnișoară nici eu nu        

v-am dat cuvântul.” 
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Domnișoara Ana-Maria Dimitriu: ”Nu uitați că aveți o plângere penală pe 

această...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu aveți decât să vorbiți 

fără microfon. Va rog frumos, când vă dau eu cuvântul vi-l dau, ați văzut că eu nu sunt 

băiat rău”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Știu că sunteți plângăcioasa de 

servici”. 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitru: ”Mulțumesc domnule Președinte. 

Nu este nicio problemă. V-am cerut acum 30 de zile, în calitate de chiriaș, o copie 

legalizată a borderoului de la poștă prin care ați transmis aceste documente, rapoartele 

corpului de control în urma controalelor de la ANL și, mai mult decât atât, lista cu 

copia legalizată a notificării, deci au trecut 30 de zile. Și, în calitate de consilier am 

cerut numele și prenumele persoanelor care sunt în situația de evacuare, cei 40. Mi s-a 

răspuns verbal de către domnul Dan Grigoraș că numele și prenumele sunt date cu 

caracter personal confidențial. Este nimic mai absurd, domnule Primar. Nu am cerut 

CNP, până și seria și numarul de buletin se pot pune la dispoziție dacă nu știți legea. 

Și mai mult decât atât, nu am cerut adresă, n-am cerut loc de muncă, nu am cerut 

absolut nimic. Numele și prenumele, în calitate de consilier. Cum sunt în comisia de 

fond locativ și ANL era obligatoriu să mi le puneți la dispoziție. Ați făcut iarăși un 

abuz și știți foarte bine că aveți încă o adresă pe această cale la Parchet și continuați în 

aceeași manieră și o să strângeți foarte multe.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă rog, bătăliile astea să le 

aveți în altă parte, nu în consiliu. 

Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani. 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc. Am observat în nota de 

fundamentare, la poziția 269, valoarea semaforului, cred că de la intersecția Bd. Unirii 

cu 13 Decembrie, parcă, nu mai știu exact, dar oricum are o valoare de 171.634 lei. Aș 

dori să mi se pună la dispoziție factura de achiziție a acestui semafor și dacă a fost 

acordată, mă rog lucrarea sau montarea lui prin licitație sau prin încredințare directă. 

Este vorba de 1 mld. 710 mil. un semafor la o intersecție! Dacă vă dați seama cât poate 

să coste! Dați-vă cu părerea cât poate să coste un semafor. Astea sunt prețurile. Deci, 

doresc așa ceva. Aș prefera, tot așa domnule Primar, un răspuns tot așa de rapid, ca la 

domnul Vrabie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vi-l dau pe loc domnule consilier”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Vă rog, dacă puteți să-mi spuneți și doresc 

și o copie după factura de achiziție”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Asta nu pot să vă dau acum pe loc”. 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Nu pe loc. Dacă puteți zilele următoare,        

v-aș fi recunoscător.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  ”Vă transmitem ca răspuns scris. 

Rog secretariatul să consemneze.  

Acest semafor, de fapt, e un ansamblu de semafoare, care au fost amplasate la 

intersecția dintre Bd. București, Anghel Saligny și 1 Decembrie. Nu e vorba de un 

singur semafor. Au fost 8 semafoare cu tot ce înseamnă, cu stâlpi, instalații electrice, 

cu tot.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, vă rog să mă iertați. Dar 

noi știm să citim. Acolo scrie semafor nu semafoare și nici 8. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Așa este poziția din inventar. Așa 

au fost inventariate”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Vă cred pe cuvânt de data aceasta, dar nu ar 

fi mai bine să fie specificat în acea listă, în paranteză?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”I s-a dat un număr de inventar și la 

numărul de inventar.. Asta este poziția. O să vă dau informațiile solicitate”.  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă mai sunt și alte 

discuții? Înțeleg că nu. Supunem la vot proiectul numărul 36. Nu ați fost mulțumit 

domnule Bîrsan?  

Cu 11 voturi pentru si 8 abtineri din partea domnilor consilieri: Bîrsan Costel, 

Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, nici acest proiect 

nu a fost aprobat.” 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri 

inventariate în domeniul privat al Municipiului Focșani. Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Ăsta nu se mai votează pentru că degeaba îl mai votăm, dacă nu a fost aprobat 

32.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Atunci retrageți-l.”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu are rost. Supunem la vot 

fără alte comentarii.  

Cu 11 voturi pentru și 8 abțineri din partea domnilor consilieri: Bîrsan Costel, 

Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai nici acest proiect 

nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei prin sistem centralizat, 

în Municipiul Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

Dacă sunt discuții? Înțeleg că nu. Supunem la vot cine este pentru? Spuneți 

domnule consilier, vă ascult. ” 

Domnul consilier Tanase Neculai: ”Îmi dau seama că dumnevoastră vreți să 

evitați acest subiect. Este un proiect prin care dumneavoastră măriți gigacaloria pentru 
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focșaneni. Foarte frumos, la 285 lei vreți să ajungeți cu ea la 600 lei, foarte bine. Eu 

acum stau și mă gândesc, domnule Primar de ce nu subvenționați în continuare să 

rămână gigacaloria mai mică. Noi am vrut sa fie la 107, nu v-a plăcut la 107, o faceți 

la 285. De ce nu vreți să subvenționați? Primăria de ce nu vrea să subventioneze? Deci 

nu are bani, nu? ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă dumneavoastră vă 

opuneți la toate proiectele care sunt cu bani....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, noi nu ne opunem, dumnevostră 

sunteți pentru bani nu?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Dumneavoastră sunteți 

împotriva cetățenilor....”  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Cu ce ocazie? Ce vreti sa faceți 

dumneavoastră? Vreți să le luați degeaba bani la oameni la parcari? Hai să fim serioși 

că acum așa se întâmplă, îi încasezi pe oameni. Ce face Parking? Încasează banii. Hai 

să trecem la proiectul ăsta cu gigacaloria. Eu văd că toată lumea se plânge în oraș, și 

profit că este și domnul director aici, că se dă căldură la ENET.  Bun, dar a fost cald și 

s-a dat căldură și acum mariți la 285 lei și vă întreb de ce nu vreți să dați subvenție la 

focșăneni. Noi am vrut să fie 107, păi să dați subvenție să rămână mai mic prețul 

gigacaloriei plătit de către cetățean, la asta mă refer. Deci în câțiva ani va ajunge la 600 

lei gigacaloria cu asta v-ați angajat. Este tabel aici. Eu nu știu unde vreți să ajungeți 

dumneavoastră. Credeți că oamenii aceștia au cu ce să vă plătească sumele astea la care 

doriți dumneavoastră să le cereți la oameni? Am și eu aici.. Aici eu nu știu, eu asta vă 

întreb și vă adresez o întrebare domnule primar: de ce nu vreți să plătiți în continuare 

subvenție pentru cetățenii care sunt abonați la ENET? Eu am pus întrebarea, aștept 

raspunsul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier citiți și 

dumneavoastră cu atenție proiectul, citiți raportul, că văd când vreți să le citiți, când nu 

vreți, le săriți așa...” 

Domnul consilier Neculai Tanase: ”Eu am citit cu mare atenție domnule 

primar. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Primăria municipiului Focșani...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu citesc domnule primar… ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Îmi dați voie… ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă dau voie, dar ați spus să citesc…”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru anul 2018 consumul de 

energie termică livrată populației a fost estimat la 63 de mii gigacalorii astfel încât 

subvenția alocată de la bugetul local va fi de 8.000 mii  adică vro 80 mld lei vechi. Pe 

lângă subvenție bugetul local acordă și ajutoare estimate pentru acest an la 610 mii lei, 

adică înca vreo la 6 mld.. Noi trebuie să respectăm, pe de alta parte, nu că nu vreau să 

acordăm subvenție, vrem să acordăm subvenție, pentru că sunt sume dar avem o altă 

hotărâre prin care s-a aprobat o strategie pentru reabilitarea sistemului de termoficare 

urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 prin care atragem 
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fonduri europene. Fonduri europene avem domnișoară, v-ați opus, ați uitat că v-ați 

opus. La cele 16 milioane....”  

Domnul consilier Neculai Tanase: „Sunt sătul de strategii domnule primar. Și 

16 milioane alea le-am votat. Domnule primar, poate ați uitat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „I-ați votat a treia oară. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „I-am votat. Domnule primar, nu mai veniți 

cu goange domnule primar. Dumneavoastră nu ați atras un fond european ce să mai 

discutăm. Strategii din acestea dacă nu, în fiecare ședință numai strategii aveți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier dați-mi voie...”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Haideți domnule primar v-ați lăudat până 

acum și nu ați făcut nimic. Nu faceți nimic, ce dumnezeu nu se vede”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa este și când o sa începem să 

facem, o să spuneți ce mai facem.” 

Domnul consilier Neculai Tanase: „Credeți că oamenii pot să trăiască, în ritmul 

ăsta, cu prețurile astea pe care le tot afișați tot timpul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„Domnule este o strategie care s-a 

aprobat fără de care nu puteam atrage fonduri europene”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Am spus că sunt sătul de strategii veniți cu 

strategie care să scadă prețurile nu să crească sau să rămână la fel.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Prin investițiile...v-am explicat de 

nenumărate ori...” 

Domnișoara Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar... etapa a doua..”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoară eu vorbesc acum. 

Sunteți nesimțită că veniți peste mine. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dumitriu: „Este foarte bine că este a 2-a 

oară când îmi spuneți în decurs de 24 de ore același lucru. Nu-i nicio problemă. Știți 

foarte bine drumul către Parchet. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu aveți nici cel mai mic bun simț 

când eu vorbesc. Nu aveți niciun respect față de mine”. 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dumitriu: „Dumneavoastră nu aveți respect 

față de dumneavoastră. Eu nu am nevoie de respectul dumneavoastră..”. 

  Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Scuzați-mă. Eu am lipsit și          

l-am lasat numai pe domnul Primar să vorbească, nu am dat voie nimănui să vorbească.  

Domnule Bîrsan, dumneavostră spuneați că domnul Statache nu are bun simț că 

vorbește peste noi, peste ceilalți despre ce vorbim acum, eu văd aici că se ceartă lumea 

pentru că intervin unii peste ceilalți. Am înțeles domnule Primar, supunem la vot 

proiectul... imi pare rau, supunem la vot proiectul... ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Sunt discuții... ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: Domnule președinte v-ați legat de mine ca 

văcarul de sat. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu, nu, nu. Am făcut doar 

așa o paralelă. Doamne ferește. Nu, cu dumneavoastră nu am nimic.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ați venit de la pana de tufiș și dintr-o fugă..”. 
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Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu despre asta am vorbit     

l-ați tras de urechi pe domnul Statache că se bagă peste și nu vă lasă să vorbiți”.  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și ce aveți cu mine?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Eu nimic. V-am spus că am 

făcut o paralelă...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „De ce m-ați dat exemplu? ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Ei bine domnule nu vă mai 

dau niciun cuvant. ” 

Domnul Costel Bîrsan: „Domnule trebuie să-mi dați cuvântul.”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Îmi pare rău nu vă mai dau 

niciun cuvânt.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte...”.  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: Supunem la vot proiectul de 

hotărâre nr. 38” 

Proiectul de hotărâre nr. 38 se adoptă cu 11 voturi „pentru” și 8 abțineri din 

partea domnilor consilieri: Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Tănase Neculai, devenind hotărârea nr. 188. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte....”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Îmi pare rău v-am spus” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte....”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu vă mai dau niciun 

cuvânt, nu am nimic cu dumneavoastră. Am menționat așa cum ați spus 

dumneavoastră, nu altceva. 

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării art.1 din H.C.L. nr.82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent, cu modificările ulterioare.  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu:„Dacă sunt discuții. Vă rog 

domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte ați comis o impolitețe.” 

  Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Deci eu nu m-am luat de 

dumneavoastră. Am dat așa un exemplu.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte de sedință 

pleacă aparatul de specialitate și mai sunt proiecte pe ordinea de zi și dacă avem vreo 

nelămurire și vrem să cerem lămuriri ...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „O să primiți răspunsul în 

scris. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Multumesc. Mă gândeam că nu 

știți.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Eu știu mai bine.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte eu vroiam să iau 

cuvântul la proiectul nr. 38.” 
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Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Suntem la proiectul nr. 39. 

Dacă nu aveți ce comenta trecem la următorul proiect.”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte modul 

acesta abuziv pe care dumneavoastră il aveți, uitați-vă în sală ...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „M-am săturat de circ și de 

panaramă. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dați-va demisia dacă v-ați 

săturat.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Eu nu-mi dau nicio 

demisie.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu la proiectul 38 nu am vorbit deloc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră ați vrut să 

spuneți că m-am luat de dumneavoastră. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Îmi pare rău dar eu la proietul 38 nu am 

vorbit deloc domnule președinte.” 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte putem vorbi la 

subiect la proiect?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog.”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog să vă uitați în sală la 

colegii care se înscriu la cuvânt. E adevărat că poate vă doare gâtul uitându-vă numai 

în partea stângă, dar uitați-vă și dați-ne dreptul la cuvânt pentru că avem dreptul acesta. 

Mulțumesc. Referitor la proiectul la care face referire momentul de față este în felul 

următor, se vede foarte clar din proiect, primăria nu mai are bani de salarii, bani pe 

care, dacă vă aduceți aminte, în februarie anul acesta 2018 am votat bugetul 

Municipiului Focșani, proiect inițiat de domnul Primar, care, deja la acest proiect fiind 

mai sensibil pentru cetățenii municipiului Focșani a reușit să iasă din sală. A avut în 

schimb grijă să îi jignească colegi și vreau să vă spun că este deplorabil. Scrie așa în 

acest proiect, da, sunt insuficienți bani pentru acoperirea în integralitate a cheltuielilor 

secțiunii de funcționare. Asta înseamnă că nu se asigură o funcționare optimă, iar 

cheltuielile de personal ale instituțiilor de subordonare locală nu au putut fi acoperite 

decât într-un procent de 65% și gândiți-vă că primăria mai are nevoie de încă 12 mld 

să poată să funcționeze. Și atunci, vin așa cu niște exemple clare: dacă organigrama 

primăriei în momentul de față, vorbesc strict de primărie, nu de unitățile subordonate 

ale consiliului local, are 204 angajați, gândiți-vă că 42 de persoane au fost...posturi 

create de când a venit domnul Primar Misăila în aceasta instituție. Și vă spun așa sunt: 

19 funcții contractuale de execuție, 20 de funcții de conducere și 3 funcții alese. 

Gândiți-va că numai acest corp de control, pentru care domnul Primar are așa o afinitate 

către acest corp de control care este primăria în oglindă a domnului Primar și numai 

persoanele de acolo sunt foarte bine pregătite și are încredere în dumnealor, sunt 20 de 

persoane angajate acolo care, pe lună sunt cheltuiți pentru acele persoane peste 

1mld.200 mii lei și atunci vă gandiți că se va veni cu rectificarea la buget pentru alți și 

alți bani pentru salariiile numai din primărie. Gândiți-vă că suntem nici măcar la 

jumatatea anului 2018 și cetățenii municipiului Focșani nu cred că asta și-au dorit, 
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oameni angajați în continuu, în continuu în Primăria Municipiului Focșani și știm 

foarte bine cum, mulți dintre dumnealor, din cei angajați noi, pentru că întâmplător 

garda veche nu mai este valabilă și nu mai este de actualitate în grațiile domnului 

Primar, ci cea nouă. Oameni care nici nu știu să deschidă pc-ul, adică calculatorul. Este 

deranjant.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Domnisoară....” 

Domnișoara Ana-Maria Dimitriu: „Ascultați-ma până la capăt. Cetățenii se 

plâng de aceste deservicii care li se fac. Mulțumesc.”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Cu placere. Nu mai 

comentez.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule secretar aș avea și eu o întrebare 

vă rog frumos: la proiectul 38 dacă puteți să ne spuneți cum s-a votat? Multumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „11 voturi pentru si 8 

impotrivă, abțineri. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Multumesc domnule președinte. Și eu cum 

am votat? ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Cum v-a dictat conștiința. 

La abtineri. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte e urât ce ați făcut, deci, 

la proiectul 38 ...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu ați înteles 

dumneavoastră. Eu am crezut că dumneavoastră... ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu aveți acest drept să nu mă lăsați să 

vorbesc. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Am crezut că 

dumneavoastră ați vrut să îmi spuneți că mă iau de dumneavoastră... așa am crezut ..” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu aveam ceva de spus la proiectul 38. Dar 

ce, eu am zis că are ceva cu mine?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Dumnealui este singurul 

care vorbește mai corect...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu am avut impresia că, venind de la pana 

de tufiș, ați avut o impresie generală de pe aici de scandal și panaramă...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Uite  nu-i frumos, de asta 

nu v-am lasat să vorbiți. Ziceți domnule Tănase repede.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc. Stimați colegi, acuma vreau 

să înțelegeți de ce noi consilierii PNL nu am votat bugetul când ați venit cu bugetul 

Municipiului Focșani. De asta nu s-a făcut dezbatere publică. Probabil că de asta nu a 

vrut domnul Primar, care este un finanțist de renume la noi în județ, și în oraș, deci 

uitați un buget care este făcut în condițiile în care salariile nu ajung, banii nu ajung ca 

să fie plătite salariile cum vedeți dumneavoastră chestia asta domnule președinte. Deci, 

ca să înțelegeți de asta nu am votat bugetul. Deci, domnul Primar un finanțist nu a facut 

un buget cum trebuie. Eu acum vă spun așa, mi se pare penibil să iei bani din investiții,  

din banii focșănenilor, ca unii să se îmbuibe cu salarii mari și mă refer la primele funcții 
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din primărie, este penibil. Păi ce zic focșănenii când văd că ai salariul de 17 mii lei și 

iei bani de la investiții. Pentru ce?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Și ați fi vrut ca Primarul să 

aibă 1000 lei, așa ați fi vrut dumneavoastră.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule dacă nu aveți bani în buget ..” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Pentru că muncește.. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vi se pare corect, deci cu banii 

focșănenilor hai să ținem să îmbuibăm câțiva de aici, ca focșănenii să plătească și să 

nu mai aibă spital, ca să faceți asfalt, ca să faceți parcări, ca să faceți parc, ca să faceți 

locuri de joacă, nimic...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „La toate v-ați opus.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „De doi ani de zile nu ati facut nimic. Îl 

înțeleg pe domnul primar că a plecat acum, că probabil îi ceream demisia. Să ajungi ca 

în buget să nu ai bani de buget, stai cu mâna întinsă la focșăneni să-ți dea banii de 

buget..”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Ce faceți dumneavoastră 

acum, ce va spus domnul Orban dați cu parul în ei, nu-i lăsați să muncească, faceți 

circ.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nici macar nu știți cât de mici începeți să 

deveniți. Mă uit așa că unii râd, dar râdeți degeaba, vă spun eu, cu râsul ăsta rămâneți. 

Deci eu când văd chestia asta văd caracatița văd caracatița, caracatița PSD...caracatița 

PSD... domnul... ați fost în cantonament, ați fost în excursie sau cantonament …?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Gata haideți să ne liniștim.  

Domnul consilier Neculai Tănase: Să știți că aia cu consiliul de administrație 

este ilegală... ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Domnule Tănase, haideți să 

ne revenim... ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Haideți să ne liniștim ...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Haideți încetati cu astfel de 

discuții. Mă amuză așa, haideți să facem așa ca o glumă, mi-a placut nici nu stiti cât de 

mici sunteți. Deci e clar ca PD, PDL exact cum am spus eu, a intrat cu bocancii în PNL. 

Mi-ați dat satisfacția. Acum eu mă gâdeam că poate dumneavoastră ați fost PNL-ist 

din tata în fiu dar nu, deci PDL curat. Și atunci e normal să vă opuneți la toate proiectele     

v-ați opus la spital, v-ați opus la parcări. Lăsați că știm noi ce facem cu banii, nu stați 

cu ochii pe noi, stau alții, grijă avem, foarte mare grijă v-ați opus la toate proiectele la 

orice, la coșuri de gunoi, v-ați opus la orice. Mi-aduc aminte cineva din staful 

dumneavoastră, din aștia înalți așa, spunea: daca ajung eu, nu se mai plătesc bănci, nu 

se mai plătesc coșuri de gunoi, nu se mai plătesc nimic .. nu știu... Haideți să trecem la 

vot da..”  

Domnul consilier Neculai Tănase:„ I-ați adus în sapă de lemn...”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „De aia le plangeți pe umeri 

și le spuneți: băi nu v-am votat spitalul de asta bă săracilor haideți gata de asta faceți 
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așa, de asta nu vreți orașul să fie modern vă gândiți la cetațeni la buzunarul lor. Gata. 

Supunem la vot proiectul Scurt domnule Bîrsan, scurt că nu mai am răbdare.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ar trebui să aveți răbdare și să fiți un 

președinte arbitru. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Eu vreau să fac treaba  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Trebuie să fiți un președinte arbitru, nu un 

președinte jucător. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Și dumneavoastră ați fost la 

PDL. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Totul pleaca de la bani, domnul Primar e un 

finanțist care știe ce face, eu sunt convins că ceea ce s-a intâmplat a facut-o cu bună 

știință numai că nu putea în bugetul care urma să fie votat să se treacă așa ceva că sărea 

scântei. Dar dacă nu avem bani domnule președinte de ce primăria se comportă ca un 

nabab aruncă bani în stânga dreapta pe tot felul de subvenții, tot felul de.. nu mai spun 

să nu se interpreteze iarași că nu sunt creștin.”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Pentru că de asta e primăria 

să se comporte normal.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți să ne gospodărim mai bine...”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Primăria ajută pe toată 

lumea chiar dacă nu au bani, chiar dacă banii sunt puțini ca drept dovadă primăria a dat 

bani chiar dacă știa că nu mai are să-și plătească salariile, tot a dat bani.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule presedinte scuzați.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu se comportă ca un 

nabab.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Poti să dai bani dacă ești cerșetor? ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Poți să fii și prinț.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă ești prinț sunt de acord, dacă ești 

cerșetor trebuie să ai o rezervă la fel sunt și cu proiectul 38 îmi pare rău trebuie să 

revenim acolo un pic.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu:„ Îmi pare rău.. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Promit că 30 de secunde și am încheiat.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Haideți pentru că îmi sunteți 

drag, 30 de secunde vă rog.. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi sigur că subvenția s-ar putea aloca de la 

primărie deci diferența dintre prețul de producere a gigacaloriei și gigacaloria plătită 

de populație ar putea da la primărie, repet, cu mai bună gospodărie a banului public     

s-ar putea sigur dânsul face referire la angajamentele luate față de Uniunea Europenă 

pentru fondurile… sunt…au fost niște greșeli, dar repet, se poate face cu o mai bună 

gospodărire a banului public. Încă o dată să nu mai fim nababi dacă nu suntem. 

Mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier vă 

propun să stăm de vorbă în afara ședinței mai mult, mai des și atunci nu ne mai facem 
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de râs aici eu vorbesc la modul general, dacă vă simțiți cu musca pe căciulă aceasta 

este o altă poveste. Să supunem la vot proiectul 39.”  

Cu 11 voturi pentru și 8 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai proiectul 39 a fost 

aprobat devenind hotărârea nr. 189. 

Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea 

deplasării, în perioada 29 aprilie-2 mai 2018, a unei delegații reprezentative a 

municipiului Focșani, în localitatea Majdanpek, Republica Serbia.  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Aștept propuneri din partea 

PSD. Vă rog doamna Ailincuței.”  

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Multumesc domnule președinte. Din 

partea grupului PSD îi propun pe domnii consilieri Radu Nițu și Ungureanu Daniel.”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte aș vrea să vă spun 

următoarea chestiune. Nu știu, mi-e greu tare, nu la propunere, eu am fost cel care a 

fost președinte de ședință când a luat ființă consiliul local, vă spun sincer, stau așa și 

mă întreb ce se întâmplă cu noi și cu dumneavoastră așa ceva nu s-a întamplat nici în 

istoria consiliului local. Stati un pic, stati sa va spun, domnul Tanase ați vorbit de ați 

nenorocit sala i-ați strâmbat pe domnii de aici când în dreapta când în stânga, 

domnule… eu consider că de vreo 6 luni de zile s-a degenerat total activitatea 

consiliului local și vorbim de toate și nimic concret pentru focșăneni. Domnilor am fost 

trimiși în consiliul local să reprezentăm focșănenii și să votăm oportunitatea proiectelor 

de hotărâre. O facem pe procurorii, o faceți pe instigatorii, o faceți pe investitorii, o 

faceți pe toate alea domnule… vă spun sincer așa ceva nu s-a intâmplat domnule de 

când ai venit în consiliul local de doi ani de zile ai stricat consilul local domnule. Ai 

fost la PDL înainte și nu ai făcut nimic, ai umblat la vreo zece partide …Da 

….domnule… am terminat pe structura asta, pune domnule mâna și citește.  

Domnule președinte pentru Majdanpek vă spun este, am fost, cunosc, sunt cei 

mai aliați și mai serioși și mai dedicați evenimentelor și afectivi cu noi, cei de la 

Majdanpek. Vă spun sincer îmi pare rău nu cred că am să pot să merg. Dacă nu, eu       

l-aș propune pe domnul Mersoiu Ionuț, am vazut că domnul Marius Eusebiu Iorga se 

plimbă în vreo două țări adică merge, pardon în niște activități și dacă nu, mă sacrific 

eu pentru că sunt cei mai corecți față de noi ca oraș și noi față de ei și cred că merită să 

avem o delegație reprezentativă acolo. Haideți să încercăm să ne dăm fiecare jos 

orgoliul pe care îl avem și hai să muncim pentru focșăneni că ce se întâmplă vă spun 

sincer râde lumea de noi.”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Aștept propuneri din partea 

grupului pnl. ” 

Grupul PNL: „Nu avem propuneri.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Bun… care este comisia 

pentru numărarea voturilor? Domnul Radu Nițu faceți niște propuneri.” 



69 

 

Domnul consilier Radu Nițu: „Propun pe domnul Dobre că văd că e mai 

cuminte, domnul Gongu Emanuel și domnul Nistoroiu Alexandru. ” 

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: „Colegii mei 

pregătesc buletinele de vot. Dar mai sunt și deplasările celelalte două unde la fel trebuie 

făcute buletine de vot.” 

Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiției pentru familia Călin Dorin Flavius din imobilul situat în Focșani, 

str.Revoluției nr.16, bl.C2, ap.55 (tronson II) în imobilul situat în Focșani, 

str.Revoluției nr.16, bl.C2, ap.50 (tronson II) în conformitate cu Legea locuinței 

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

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții. Vă rog 

domnișoara Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte. 

Vreau să spun că acest proiect, la comisia de fond locativ și anl, nu ne-a fost prezentat, 

deci nu putem vota atât timp cât nu a trecut de această comisie. Multumesc. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc și eu nu știu 

despre ce vorbiți. Este in completarea ordinii de zi.  Da bineințeles, așa era.. 

și…supunem la vot. Vă mulțumesc.” 

 Cu 11 voturi pentru și 8 abțineri din partea domnilor consilieri: Bîrsan Costel, 

Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, proiectul nu a fost 

aprobat.  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Ați mai făcut o familie 

fericită. Onor PNL. Mai departe. ” 

Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea 

deplasării, în perioada 24-29 aprilie 2018, a domnului viceprimar al Municipiului 

Focșani Iorga Marius Eusebiu, în orașul Cracovia, Polonia în vederea participării la a 

patra sesiune a Congresului European al Puterilor Locale. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Discuții.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu vreau să spun că, de cand a venit 

domnul Nițu de la PCR, a nenorocit Focșaniul dacă tot discutăm așa peste subiect.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Băi domnule.... ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Acuma vă duceți, vă plimbați cu toții aveți 

bani de la focșăneni v-au suplimentat să aveți salarii frumoase. Mulțumesc.”  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu știați treaba asta. Eu      

v-am spus să faceți publice, voi țineți cu focșănenii. ” 

Domnul Radu Nițu: „Pune-l pe domnul Tănase, du-te că nu te-ai dus, rămâi pe 

acolo.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Știți care este problema, ar 

trebui să ia o piatră în gură că nu a ieșit din țară până acum.” 

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: „Iertați-mă, 

domnul Radu, propunerea este pentru 42 la Cracovia să plece domnul Tănase? ” 

Domnul consilier Radu Nițu:„ La Auschwitz. ” 



70 

 

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: „Domnule, va 

rog respect. Colegii mei pregătesc buletinele de vot...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Radu e învățat cu Siberia nu cu 

Auschwitz, invers domnule Radu.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu poate merge domnul Tănase. 

Haideți să vă explic ce caut acolo...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu cedez în favoarea domnului Iorga”.  

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: „Iertați-mă o 

secundă, se pare că se denaturează sensul acestui proiect de hotărâre fiind vorba de 

persoane se face buletin de vot. Nu întâmplător am întrebat dacă se supune la vot. Cand 

e vorba de persoane trebuie buletin de vot. Vă spuneam, domnilor haideți să ne calmăm 

puțin, vă spuneam că ai mei colegi pregătesc buletine de vot, avem comisie de 

numărare a voturilor la fel de serios tratăm și subiectul nr 42 la fel și 43. Revenim în 

sală cu buletinele de vot, votați, se supune la vot după ce se citește rezultatul votării și 

trecem mai departe. Întrebam dacă renunțați la propunerea de a pleca în Cracovia să 

știu dacă trec sau nu pe buletin.” 

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: „Repet. 

Propunerea domnului Primar era, ca în delegație la Cracovia să plece domnul Iorga 

Marius Eusebiu. Domnul Radu Nițu v-a propus pe dvs domnule Tănase. Asta vă 

întrebam domnule Radu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Am glumit.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Radu Nițu m-a propus pentru 

Craiova nu pentru Cracovia. ” 

Secretarul Municipiului Focșani Eduard Marian Corhană: „Alte propuneri 

mai aveți? Deci... am înțeles. Buletinul de vot doar cu domnul Iorga pentru proiectul 

42.” 

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind aprobarea 

deplasării, în perioada 13-17 mai 2018, a domnului viceprimar al Municipiului Focșani 

Iorga Marius Eusebiu, în orașul Munchen, Germania, în vederea participării la Târgul 

international de mediu IFAT 2018.  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Propuneri daca sunt, altele, 

în afară de propunerea domnului Primar. Nu sunt. Atunci o să-l trecem și pe acest 

proiect pe buletinul de vot.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Avem rezultatele scrutinului. Urmare 

verificării s-au constatat următoarele: s-au repartizat un număr de 19 buletine de vot. 

Rezultatul este: Domnul Radu Nițu: 19 voturi pentru, voturi împotriva 0, voturi nule 0. 

Domnul Ungureanu Daniel 19 voturi pentru, voturi împotriva 0, voturi nule 0. 

Felicitari! Drum bun! Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Supunem la vot proiectul 

nr. 40. Vă mulțumesc” 

Nu sunt discuţii şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 190. 
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Domnul consilier Emanuel Gongu: „Urmare verificării s-au constatat 

următoarele: s-au repartizat un număr de 19 buletine de vot. Rezultatul votului este 

domnul Marius Iorga Eusebiu 19 voturi pentru, voturi împotrivă 0, voturi nule 0.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Supunem la vot proiectul 

42. ” 

Nu sunt discuţii şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 191. 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pentru voturile referitor deplasarea 

domnului consilier local Iorga Marius Eusebiu în orașul Munchen din Germania, 

urmare verificării s-au constatat următoarele: s-au repartizat un număr de 19 buletine 

de vot. Domnul Iorga Marius a obținut 19 voturi pentru, 0 împotriva și 0 voturi nule. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Se supune la vot și proiectul 

43. ” 

Nu sunt discuţii şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 192. 

 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „La sectiunea 2 declarații 

politice au fost discutate în pauză.Vă mulțumesc!” 
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