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                 R O M A N I A  

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

    

   Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focşani din din 

14 februarie 2018 

 

 

P R O C E S   V E R B A L 

din 14 februarie 2018 

 

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

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

Focşani. 

La şedinţă participă: 

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

■  d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Compartiment Cabinet Primar; 

■  d-nul Marius Iulian Manoliu – Consilier Compartiment Cabinet Primar;   

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

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

■ d-na Carmen Grosu – Director Direcția economică; 

■  d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate; 

■  d-na Cristina Dăscălescu – Şef Serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

■ d-na Rodica Constantinescu – Inspector Serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

■  d-na Carmen Ghiuţă – Şef Serviciu juridic contencios; 

■  d-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii; 

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

investițiilor; 

■ d-nul Imireanu Adrian– Șef serviciu Proiecte ; 

■ d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

■ d-na Daniela Pamfil -  Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

■ d-na Carmen Pascaru - Inspector, Aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

■ d-na Valentina Gătej – Șef Birou Agricultură ; 

■ d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

■ d-nul Meluş Nazâru  – Şef Serviciu impozite şi taxe locale; 

■ d-na Murgoci Maria – Director Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei”;  

■ d-nul Mihai Ciobotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară 

Focşani; 

■  d-nul Dorian Alecsandrescu – Director Poliția Locală Focșani; 
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■ d-nul Ghiuță Săndel – director Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 

;Persoanelor din municipiul Focșani, 

■  d-nul Giani Milea – Director PARKING FOCŞANI S.A.; 

■ d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

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

■ d-nul Vișan – Director tehnic S.C. ENET S.A. Focșani; 

■ d-nul Vasilescu Gheorghe – director S.C. CUP S.A. Focșani; 

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

■ d-nul Viorel Ciubotaru - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 

■ d-nul Gongu Daniel – Director Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea; 

■ d-nul Francu Sorin – Director Teatrul Municipal Focșani; 

■ d-nul Gheorghiță Valentin – Director Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani 

■ d-nul Butuc Petrică – C.S.M. Focșani 2007 

 

         La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.  

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: ”Bună 

ziua, bine ați venit la ședință ordinară din 14 februarie 2018, ședință ce a fost convocată 

prin dispoziţia nr.144/08.02.2018 emisă de Primarul Municipiului Focșani. Constat că 

în sală sunt prezenţi de 20 consilieri locali absentând domnulul consilier Bîrsan Costel, 

apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de articolul 40 alin. 1 din Legea 

administrației publice locale și înainte de a da cuvântul domnului Președinte de ședință 

pentru a intra în ordinea de zi vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal 

întocmit cu ocazia ședinței ordinare din 23 ianuarie, ocazie cu care am reluat cuvântul 

doamnei consilier Drumea cu inadvertența din procesul verbal al ședinței din luna 

decembrie. Dacă sunt și alte observații pe marginea celor consemnate. Înțeleg că nu 

sunt. Supun la vot acest proces verbal cine este pentru, împotrivă, abțineri, înțeleg că 20 

de voturi a fost numărul voturilor obținute, vă mulțumesc și dau cuvântul domnului 

Președinte de ședință. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu:” Bună ziua dl Primar, doamnelor 

și domnilor consilieri, reprezentanți ai mass-media, stimați invitați, dacă sunt discuții pe 

marginea ordinii de zi … Dl Primar”.  

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri locali, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass-media centrală și locală la 

dispoziția 144/08.02.2018 propun spre suplimentarea ordinii de zi încă trei proiecte -  

este vorba de primul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani; 

următorul proiect de hotărâre privește aprobarea alocării sumei de 5,00 mii lei din 

bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018 reprezentând cheltuieli aferente 

proiectului Erasmus ”How sustainable is my school?” derulat de Colegiul Economic 

”Mihai Kogălniceanu” Focșani în luna martie 2018; al treilea proiect de hotărâre este cu 

privire la aprobarea alocării sumei de 3,00 mii lei din bugetul local al Municipiului 

Focșani pe anul 2018, pentru susținerea proiectelor ”Poștașul inimii” și ”Care and help”, 

inițiate și organizate de Consiliul Local al Tinerilor Focșani. Vă mulțumesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da, domnule Consilier Tănase. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Mulțumesc domnule Președinte, aș vrea să vin și 

eu cu câteva adăugări la ordinea de zi, așa cum a făcut Dl Primar, deci vrem să adăugăm 

niște proiecte, un proiect pentru reabilitarea străzii Frunzei din Municipiul Focșani, un 

proiect privind reabilitarea străzii Carpați din Municipiul Focșani, un proiect privind 

reabilitarea străzii Cincinat Pavelescu din Municipiul Focșani și un proiect privind 

reabilitarea străzii Timiș din Municipiul Focșani, toate cu semnături de la cetățeni, n-au 

mai fost reabilitate de dinainte de Revoluție. Uitați astea sunt proiectele și vi le inmânez, 

domnule Președinte.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Din păcate nu au nici avizul 

comisiei.   

D-nul consilier Neculai Tănase: Poftiti? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu au avizul comisiei, din păcate. 

D-nul consilier Neculai Tănase: De ce? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Au trecut în comisie ieri? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Eu le-am prezentat în comisie ieri. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Eu nu știu nimic. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule Președinte, îmi pare rău, ieri am 

prezentat aceste proiecte în comisie, asta e, și avizul cine îl dă? Consilierii, nu? Alea 

sunt niște proiecte, pot să le arat la oricine, sunt înregistrate cu câteva zile în urmă și 

sunt în interesul cetățenilor Municipiului Focșani. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu neg că nu sunt în interesul 

cetățenilor. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Uitați-vă, au semnăturile cetățenilor în spate, 

avem un buget care trebuie să fie prioritar pentru anumite lucrări care interesează 

locuitorii Municipiului Focșani. Mulțumesc frumos. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da domnule Primar, vă rog. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Îmi pare rău că trebuie să încep într-o 

asemenea notă, această ședință destul de importantă pentru Municipiul Focșani dar încă 

o dată îmi demonstrați că nu citiți proiectele de hotărâre pe care le aveți la mapă, 

trimise, conform legii cu cel puțin 5 zile înainte și dați-mi voie să vă citesc din proiectul 

existent pe ordinea de zi 22 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 2017 că avem sume 

alocate pentru aceste străzi, prinse în buget, deci proiectul dumneavoastră în primul rând 

nu respectă condițiile legale pentru că nu au fost discutate în comisie și în al doilea rând 

sunt deja sume prevăzute în buget pentru reabilitarea acestor străzi dar există o 

procedură, care încă o dată dumneavoastră vă încăpățânați să nu o înțelegeți și doriți să 

faceți alte chestiuni, sunt de acord cu dumneavoastră, sunt străzi foarte importante și nu 

sunt numai acestea, stimați cetățeni, în bugetul Municipiului Focșani pe lângă cele 52 de 

străzi pe care le avem deja pregătite într-un stadiu foarte avansat cu documentația pentru 

a fi reabilitate, mai avem cuprinse încă 82 de străzi printre care și Frunzei, printre care și 

Plevnei, printre care și Carpați și ce ați mai spus… 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu le aveți… 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: Nu le avem?? Vreți să vi le citesc?   
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D-nul consilier Neculai Tănase: Da și spuneți și sumele. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Este vorba despre întocmirea 

documentației, în primul rand, sunt niște etape domnule consilier, după doi ani de zile 

dumneavoastră nu cunoașteți care sunt etapele procedurale de a iniția un asemenea 

proiect și avem așa: strada Timiș avem D.A.L.I. refacere infrastructură străzi. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Suma care ați alocat-o, vă rog frumos, spuneți și 

suma… 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Este vorba despre D.A.L.I., Domnu.. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Spuneți suma care s-a alocat. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Pentru D.A.L.I. este 70 mii, pentru că se 

începe cu D.A.L.I. – ul, da? Și pentru un grup de străzi care înseamnă Timiș (dați-mi vă 

rog proiectul) Cincinat Pavelescu este într-un stadiu foarte avansat, în curând vă poate 

da informații dl Bogdan Bratu directorul direcției de investiții și fonduri europene, cât 

mai durează până se predă documentația privind D.A.L.I.-ul, urmează apoi procedura de 

scoatere la licitație, pentru Cincinat Pavelescu și nu numai, este Nicolae Săveanu și 

strada Focșa, este un lot de străzi. Pentru strada Timiș avem DALI refacere 

infrastructură străzi, sistematizare verticală, str Timiș, strada Nicolae Bălcescu, 

Fundătura Predeal și reparații și așterneri covoare asfaltice carosabile str Magazia Gării 

70 mii lei. Sunt etape, până nu avem D.A.L.I.-ul întocmit, nu putem aproba indicatorii 

tehnico-economici, nu putem trece la alocarea sumelor pentru că nu știm ce sumă să 

alocăm din buget până nu avem această documentație întocmită. În continuare insistați 

cu niște chestiuni, Cincinat Pavelescu v-am spus că este, Carpați, este și această stradă 

inclusă într-un alt lot de străzi tot pentru D.A.L.I., și nu numai Carpați, uitați avem 

supravegheri video, avem nu numai infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, irigații, 

supravegheri video, canalizații, rețele de curent str Carpați, strada Constituției, strada 

Plevnei, strada Mitropolit Varlaam, tronsonul cuprins între Bulevardul Unirii și strada 

Bucegi. Și strada Frunzei este și această stradă prinsă într-un alt calup de străzi…. 

D.A.L.I. refacere infrastructură străzi, refacere verticală strada Viilor și refacere covor 

asfaltic, carosabil și amenajări parcări strada Frunzei, strada Nordului, strada 

Prosperitații, reparație și așternere covor asfaltic carosabil strada Rovine pentru care s-

au alocat 125 mii lei. Vă mulțumesc.   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: N-ați înțeles domnul Consilier? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ceea ce face domnul Primar spunând că a alocat 

sume la aceste străzi, mai întâi noi am început cu stângul, deci domnul Primar, astăzi o 

să votăm bugetul Municipiului Focșani, pentru a vota bugetul Municipiului Focșani, 

inițial trebuia să avem o dezbatere publică, deci conform Legii 215/2001 și Legii 

273/2006 Legea Finanțelor publice, este obligatoriu să se facă dezbatere publică. 

Dezbatere publică ce înseamnă? Cetățenii pot să vină cu idei despre anumite proiecte și 

noi să le asimilăm. Acest buget este... 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dl Tănase vă rog să vorbiți la 

proiectul cu buget, alte discuții. 

D-nul consilier Neculai Tănase: L-ați lăsat pe domnul Primar să vorbească, 

lăsați-mă și pe mine să vorbesc. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Avem proiectul nr 23 care se 

referă la buget, vă rog frumos. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Bugetul este al consilierilor, noi nu am fost 

invitați, noi consilierii PNL nu am fost întrebați. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Bugetul este la Proiectul 23, vă 

rog frumos, alte discuții? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu e corect… 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Doamna consilier Dimitriu, vă 

rog… 

D-nul consilier Neculai Tănase: Deci în primul rând ăsta este bugetul care îl 

elaborează consiliul local, deci consiliul local nu a fost invitat la așa ceva, eu nu spun că 

numai PNL-ul, nici măcar PSD-ul nu a fost, eu vă spun că mie mi-au spus colegi de la 

PSD, deci trebuia…. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cât puteti să mințiți, domnule 

consilier…nu vă e rușine cu toți oamenii ăștia? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Aveați obligația… 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Recunoașteți în fața tuturor cetățenilor 

că m-ați sunat să ne întâlnim și v-am spus că în momentul în care am finalizat proiectul 

vă chem înainte de a-l publica? V-am sunat și v-am rugat sa ne întâlnim cu toți 

consilierii să discutăm? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ne-am întâlnit? 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Am așteptat telefonul dumneavoastră ca 

să ne întâlnim. 

D-nul consilier Neculai Tănase Ați făcut dezbatere publică? Eu v-am rugat așa. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Despre ce vorbim? Recunoașteți? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dl primar, nu mă impresionați, îmi dați voie să 

vorbesc, eu v-am spus asa Dl Primar. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Ați căutat numai să faceti circ, atât. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Eu v-am zis așa să nu cumva să faceți bugetul 

până nu ne consultați și pe noi, asta v-am spus. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Și am spus că n-am finalizat un proiect. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu ne-ați consultat pe noi, nu ați consultat 

cetățenii 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cele două minute au expirat, vă 

rog frumos domnisoară Dimitriu. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Aveți obligația să faceți consultare publică. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: S-a făcut procedura.  

D-nul consilier Neculai Tănase: E vreun cetățean care a venit la ședință 

publică? 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Doamna Grosu citiți, vă rog, dați 

articulolul din lege… 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ați băgat bugetul ăsta pe ușa din spate, să țineți 

minte, trebuia să consultați cetățenii. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Poftiți? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Au trecut 2 minute, încălcați 

regulamentul, gata, domnul consilier. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Spuneți dacă aveți vreun catățean care a 

participat la o dezbatere publică. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu e obligat – am făcut procedura. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Deci Legea 215/2001 spune așa dezbaterea 

publică de buget local cu prilejul aprobării obligat a acestuia – nu ați făcut. Deci bugetul 

pe anul ăsta este jumătate față de cel de anul trecut. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dl Iorga, vă rog. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Dați-i voie doamnei Grosu să citească 

Legea bugetului. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Da, dar mai avem niște proiecte de depus și 

dumneavoastră și dumneavoastră… 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Le-ați depus după convocare. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Doamna Grosu, vă rog frumos. 

D-na Grosu: Articolul 39 din Legea 263 la aliniatul 3 specifică că proiectul de 

buget se publică în presa locală sau se afișează la sediul unității administrative. 

Locuitorii unității administrativ - teritoriale pot depune contestații privind proiectul de 

buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia. În maxim 5 zile de 

la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, proiectul bugetului local este supus 

aprobării autorităților deliberative de către ordonatorii principali de credite. Proiectul 

bugetului general pe anul 2018 a fost publicat pe site pe data de 25 ianuarie. Pe 8 

februarie au expirat cele 15 zile dată la care s-a făcut convocarea consiliului local și 

proiectul a fost pe ordinea de zi. 

  D-nul consilier Neculai Tănase: Doamnă citiți și articolul 8 litera “a” și “b”, vă 

rog eu frumos, b și c, pardon. 

D-na Grosu: Nu-l am aici. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Citiți-l foarte clar, e lege. 

D-na Grosu: Păi și asta e lege. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Vă mai spun un articol.  

D-na Grosu: Păi și asta e lege, art 39 se referă la aprobarea bugetelor locale. 

D-nul consilier Neculai Tănase: 8 doamnă, articolul 8, vă rog frumos. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnișoara Dimitriu, vă rog 

frumos. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Vă mulțumesc domnule președinte. 

Domnule Primar, dacă noi am început într-o notă discordantă, vreau să vă aduc la 

cunoștință, poate nu știați că erați în biroul dumneavoastră, la intrarea în sediul 

Primăriei consilierii locali PNL nu au avut acces. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu face obiectul ordinii de zi, vă 

rog frumos, doamna Dimitriu, vă rog frumos, nu face obiectul.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Ba da, continui, este sedință publică.  

D-nul consilier Filimon Lăsați-o să vorbească…așa cum au vorbit și colegii 

dumneavoastră, vă rog frumos lăsați-o să vorbească. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Este ședință publică și am dreptul la cuvânt 

așa că nu aveți decât să mă ascultați. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu vreau sa vă ascult doamnă. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Sunt cetățeni în sală și trebuie să știe. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Doamnă vă ascult dacă vorbiți 

despre ordinea de zi, da?  
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D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Vă rog frumos să vă abțineți de la 

comentarii ca să pot să-mi exprim părerea. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu Vă ascult, dar dacă nu face parte 

din ordinea de zi… 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Ba face parte pentru că ajung și la 

minunatele proiecte pe care domnul Primar nu le-a băgat în seamă și nici aparatul de 

specialitate. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Începeți cu ele, atunci.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Încep cu ce mi-am propus să încep 

domnule președinte. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Atunci nu vă dau voie să vorbiți 

că eu sunt președinte aici. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Bun, nu-mi dați voie, puteți să-mi opriți 

microfonul, eu am să vorbesc în continuare. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Sau poate faceți o plângere 

penală… 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Nu am putut intra la sedință să fim la ora 

16 în sală, domnule președinte de sedință, dacă vă interesează. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ce anume? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Da, nu am putut intra în sală, în sediul 

primăriei, da, pentru a urca la sală, nu am putut urca. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu este adevărat. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Tanase, nu v-a dat 

nimeni cuvântul, nu suntem la piață aici, domnul Tanase, da? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Iar cetățenii nu au avut acces în sala de 

ședințe ceea ce este inadmisibil, prin dispoziția primarului . 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot ordinea de zi, vă rog 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: deci nu se supune nici o ordine de zi pentru 

că avem o suplimentare a ordinei de zi, este abuziv ce faceți. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Este abuziv? 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule președinte de ședință. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Păi spuneți-mi, vă rog, pe ordinea 

de zi. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule președinte de ședință este abuziv 

ce faceți. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ce anume este abuziv doamnă? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Am dreptul să vorbesc și să spun 

cetățenilor ce s-a întâmplat. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ce anume să vorbiți? Spuneți și 

niște bancuri, dacă se poate. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu domnule primar: Ce dispoziție și ce număr 

de n-ați lăsat oamenii să nu intre la sala de sedință? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Păi dacă putem să vorbim ce 

vrem la ședință, îmi spuneți și mie niște bancuri domnișoară? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Să vă fie rușine. 
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D-nul consilier Filimon: Domnule primar, inclusiv cei de la pază au spus că ați 

dat dumneavoastră dispoziție să nu intrăm în sală, credeți-mă, există filmare, despre ce 

vorbim?   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Iorga, vă rog frumos. 

D-nul consilier Filimon: Noi ca și consilieri nu am avut voie să intrăm. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Iorga, vă rog frumos. 

D-nul consilier Iorga:  Domnul Tănase, domnișoară. 

D-nul consilier Filimon: Domnul Primar. 

D-nul consilier Iorga:  Domnule Tănase, v-am lăsat să vorbiți. 

D-nul consilier Filimon: În primul rând ne-ați demagnetizat acele legitimații, nu 

ne-ați lăsat, deci pur și simplu noi nu am putut să intrăm în sediul Primăriei. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Filimon sunteți în sală, 

cum ați intrat? Sunteți în sală. 

D-nul consilier Filimon: Domnule președinte, ați fost acolo să vedeți ce s-a 

întâmplat? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: A fost domnul Iorga, vă confirmă 

domnul Iorga. 

D-nul consilier Iorga:  Vă spun eu. 

D-nul consilier Filimon: după ce a plecat domnul Iorga, noi n-am putut să intrăm. 

D-nul consilier Iorga: Domnule președinte mi-a dat și mie cuvântul, eu nu reușesc 

să vorbesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: domnul viceprimar Iorga. 

D-nul consilier Iorga: puțin respect, nu e vorba, eu nu vreau decât să fac un apel 

la toleranță, stimați colegi, da? Dacă așa continuam, mă lăsați să vorbesc? Sunteți cam 

palid, v-ați luat pastlele azi? Vă rog din tot sufletul, dacă noi continuăm așa nu o să 

terminăm nici la 10, da? Uitați-vă sala este plină, camerele de luat vederi sunt pe noi, 

toți cetățenii care v-au ales își pun mâna în cap în seara asta, ce-i circul ăsta? Eram jos, 

vă rog frumos, și vă rog să confirmați dacă sunteți corecți, era domnul Filimon, era 

domnișoara Dimitriu, și le-am spus “intrați, de ce nu intrați?”  

D-nul consilier Filimon: noi aici nu intrăm la film, despre ce vorbim? S-au 

terminat biletele sau ce s-a întamplat? 

D-nul consilier Iorga: v-am întrebat de ce nu intrați și ați zis că așteptați pe restul 

colegilor. 

 D-nul consilier Filimon: nu puteam să intrăm, a zis că domnul Primar a dat 

ordin/dispoziție să nu intrăm, ce să mai ..  

D-nul consilier Iorga:  domnul Filimon dați-o încolo de treabă, știam că sunteți 

om serios. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: vreau să citesc și eu un articol de 

la secțiunea a 3-a a regulamentului Consiliului Local, articolul 48, aliniatul 4, în situația 

dezbaterii unui act normativ de interes general, participarea persoanelor interesate la 

sedințele publice se face în limita locurilor disponibile în sală, sala de ședințe, ați înțeles 

domnul consilier? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Îmi dați voie să vă întreb și eu ceva? E referitor 

la asta. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu v-am dat voie încă, domnule 

consilier, eu v-am citit un articol, este din regulamentul consiliul local? 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Eu acum stau și mă întreb, acum câteva luni, 

poate un an, niște angajați din Primărie au fost sancționați că au venit la sala de ședință 

în timpul programului, acum domnul Primar a invitat toți angajații din primărie, ei nu au 

nici o vină, i-a chemat la 3 – 3 jumătate. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Fals, oricine poate să vină în sala 

de ședințe, da? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Normal că nu mai sunt locuri în sală, normal, 

când îi chemi în timpul programului pe angajați. 

D-nul consilier Iorga: Este doar aparatul de lucru al primăriei. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ați sancționat oamenii care au venit în timpul 

programului. 

D-nul consilier Iorga: Domnul Tănase, e aparatul de lucru care vă stă la dispoziție 

să vă răspundă la întrebările dumneavoastră. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu este corect cum faceți, angajații din primărie 

nu au nici o vină, vina este a dumneavoastră că nu sunteți corecți.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Tănase, Doamna 

Dimitriu, dacă vorbiți referitor la ordinea de zi, dacă nu vă închid microfonul. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Exact pe ordinea de zi, am o suplimentare 4 

proiecte și domnule Primar încă o data țin să vă precizez că sunt două inițiative de 

proiect înregistrate în noiembrie anul trecut care nici astăzi nu și-au găsit locul pe 

ordinea de zi, înafara unuia, este adevărat, la Direcția de dezvoltare, este vorba de 

amplasarea unui gard stradal decorativ de protecție pe Bd-ul Unirii zona Piața Unirii 

perimetrul istoric, da? Se regăsește, e adevărat în bugetul de anul acesta, în condițiile în 

care trebuia intrat în următoarea ședință ordinară a anului trecut din noiembrie, nu s-a 

întâmplat, așa țineți dumneavoastră la cetățeni și la siguranța copiilor din Municipiul 

Focșani. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Doamna Dimitriu, nu suntem la 

discuții politice doamna Dimitriu. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Nu v-am întrerupt, domnule Președinte, este 

vorba de ordinea de zi. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Filimon v-am dat 

cuvântul? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Mă ascultați vă rog. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Filimon v-am dat 

cuvântul? Aveți avertisment.  

D-nul consilier Filimon: Mă sancționați acuma sau ce? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da, avertisment verbal. 

D-nul consilier Filimon: Mulțumesc.   

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Mă ascultați vă rog? Este vorba de proiecte 

prin care cetățenii au sesizat aceste probleme și vor ca aceste probleme. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Pe ce parte.    

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule primar, dacă nu știți cum arată, 

dumneavoastră nu vă puteți ghida că nu știți punctele cardinale și atunci e o problemă,   

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: De unde știți? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Se vede că nu le știți. Al doilea proiect este 

vorba de dorințele cetățenilor și aș avea rugămintea să aveți puțin decența să ascultați 

despre dorințele dumnealor.  
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Faceți atac la persoana mea și nu pot să 

stau. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Nu Domnule Primar faceți atac la cetățenii 

municipiului Focșani. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Doamna Dimitriu mai aveți un 

minut, să știți. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Al doilea nu, sunt proiecte ale oamenilor, 

pot să am și 10 minute, mulțumesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Aveți un minut. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Al doilea proiect înregistrat tot anul trecut în 

noiembrie 2017 este vorba despre inventarierea unităților de învățământ, preșcolar, 

școlar și liceal din Municipiul Focșani care nu dispun de apă caldă curentă și alocarea 

de sume de la bugetul local în vederea dotărilor punctelor sanitare din incinta acestor 

unități de învăâământ cu instalații termice, electrice instant pentru producerea și 

furnizarea apei calde curente. Asemenea, la fel ține domnul Primar la siguranța și la 

sănătatea copiilor, cadrelor didactice care-și manifestă acolo activitățile zilnice. Alte 

două proiecte de hotărâre domnule Președinte de ședință.   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Am explicat data trecută dar 

domnișoara nu a înțeles. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Poftim? Este vorba despre…, și revin la cel 

dinainte cu inventarierea unităților de învățământ, chiar în ședință ordinară din ianuarie, 

domnul Primar, în batjocură a ținut să precizeze că 80% din instituțiile de învățământ au 

apă caldă curentă. O să vă spun, domnule Primar, că jumătate din ele nu au, deci nu 

80% cum ați precizat dumneavoastră, imediat vă dau și exemple domnule viceprimar 

dacă sunteți așa…, în condițiile în care în termen de 30 de zile măcar trebuia să fie dat 

un răspuns la aceasă inițiere de proiect, lucru pe care administrația locală nu l-a făcut. 

Un alt proiect este montarea unui hidrant exterior, la fel ținem la siguranța copiilor și a 

cadrelor didactice care își exercită activitatea zi de zi în Școala gimnazială nr 3, în 

condițiile în care aceștia nu au un hidrant exterior pentru a obține autorizația ISU da? Și 

un al patrulea proiect este reabilitarea și asfaltarea străzii Rarău din Municipiul Focșani. 

Mulțumesc, aș vrea să fie pe ordinea de zi vă înmânez … 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier Radu Nițu, vă 

rog. 

D-nul consilier Radu Nițu: Îmi dați voie nu? mai aveți? Stimați colegi, 

D-nul consilier Neculai Tănase: De ce nu ne lăsați să terminăm? 

D-nul consilier Radu Nițu: Stați așa ca dumneavoastră nu puteți să terminați 

domnule că n-aveți cum să terminați. Stimați colegi, am cea mai mare vechime în 

consiliul local aici și cred că am bătut toate sălile astea și înainte de 89, vreau să vă spun 

că ce se întâmplă în consiliul local, atâta lume câtă este aici, nu s-a întâmplat de foarte 

mulți ani. Domnișoara consilier, sunt președinte de comisie la buget, nu-mi aduc aminte 

că ieri dumneavoastră să veniți să spuneți (stați așa, mă lasați) uitați astea sunt 

proiectele noastre. Vreau să vă spun și vreau să vă ajut, și eu am inițiat proiect de unul 

singur sau în colaborare cu alți colegi de-ai noștri, am să vă ajut, nu așa se face un 

proiect, vii cu o hârtie în față, aici, ați luat modelul lui, îmi pare rău că nu este domnul 

Bîrsan aici, îi citez numele aici, asta e proiectul, se urmărește, trebuie să aibă raportul de 

activitate al specialiștilor din …, trebuie văzut dacă sunt fonduri, sunt niște lucruri, eu 

zic domnule președinte, haideți să ne oprim, să parcurgem aceste proiecte care le avem 
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în această după amiază de rezolvat, de votat și dumneavoastră luna viitoare sau în alta 

ședință că am văzut că știți să convocați ședinte de consiliu, venim cu mare plăcere și 

votăm cu cea mai mare plăcere proiectele dumneavoastră. Să știți că toți de aici și 

dumneavoastră și noi dorim să rezolvăm problemele cetățenilor din Municipiul Focșani, 

dar aceste probleme se rezolvă în baza unui buget nu, nu stiu cum, când vreau eu sau nu 

știu cine. Haideți domnule Președinte să pornim, să trecem peste această fază și să 

ajungem la ordinea de zi. Vă mulțumesc. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule președinte, afirmația domnului Radu 

Nițu, cu tot respectul, eu îl respect, dar nu spune un adevăr, ieri am cerut eu în comisie, 

dânsului i-am cerut, domnule avem niște proiecte și a zis lasă că le vorbim la urmă, de 

ce nu sunteți corect? Deci proiectele noastre au și finanțare au indicațiile de unde se ia 

finanțarea, tot, de ce vreți să ne îmbălmăjiți așa? Deci nu este corect. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da, vă mulțumim domnule 

consilier, domnul Consilier Nedelcu, vă rog. 

D-nul consilier Nedelcu: Sunt de acord cu ce a spus colegul meu domnul Radu 

Nițu, domnul consilier, haideți să începem să intrăm în sedință cum  trebuie, nu așa, în 

afară de asta vreau sa vă atrag atenția domnule consilier că v-am rugat personal, după ce 

s-au terminat proiectele de pe ordinea de zi, da? și pe dumneavoastră și pe domnișoara 

Dimitriu v-am rugat personal să rămâneți și să discutăm și proiectele dumneavoastră 

pentru a le aproba. Nu ați vrut, v-ați uitat la noi și ați zis că nu, acum e prea târziu, în 

condițiile în care domnul Radu Nițu v-a spus terminăm proiectele care sunt și după care 

vi le spuneți dumneavoastră pe ale dumneavoastră, vi le puteți citi cum a făcut și 

domnul Primar a citit atunci proiectul cu Spitalul de la cap la coadă și dumneavoastră 

până la urmă l-ați votat, că, mă rog au fost alte interese dar eu personal v-am rugat, da? 

V-am rugat de vreo 7-8 ori să rămâneți și să citim proiectele dumneavoastră, să le 

discutăm, și să avem o dezbatere pe ele, nu, v-ați îmbrăcat, v-ați chinuit repede să vă 

duceți să semnați și să plecați, ăsta e adevărul. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Îmi dați voie să vă răspund?  

D-nul consilier Nedelcu: Vă rog frumos. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vă rog să respectați ordinea de zi. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ieri noi v-am rugat să acceptați proiectele 

noastre. După ce au plecat jumătate din consilieri dumeavoastră, adică făceați glume cu 

noi. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu domnul consilier, ne atacați la 

persoană acum. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Cu tot respectul dar dumneavoastră glumiți. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Gata… 

D-nul consilier Neculai Tănase: Vă rog frumos. 

D-nul consilier Nedelcu Nu suport minciuna, vă uitați în ochii mei acuma. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Cum mi-a spus domnul Primar că îmi trimite 

răspuns în 30 de zile scris asta mi-a spus domnul primar.   

D-nul consilier Nedelcu: Dumneavoastră uitați-vă în ochii mei, eu v-am spus de 

7 ori da? Și ați spus că nu vreți să le citiți. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Deci noi am venit cu niște proiecte care sunt 

înregistrate acum câteva zile de mare importanță pentru cetățeni, dumneavoastră credeți 

că numai ce prezentați dumneavoastră este important? 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vă rog să încetați conflictul, 

Domnule Tănase gata 

D-nul consilier Nedelcu: Nu mai mințiți, în fața tuturor  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Încetați conflictul, domnilor 

consilieri  

D-nul consilier Neculai Tănase: Dacă făceam dezbatere publică, deci dezbaterea 

publică conform Legii 215 este obligatorie. Nu s-a facut. Recunoașteți chestia asta, asta 

e ați încălcat legea, îmi pare rău. 

D-nul consilier Nedelcu: Eu vorbeam de altceva domnule consilier nu mai 

mințiți nu mai derapați haideți  să începem ședință și cu asta basta. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot ordinea de zi 

îmreună cu cele trei proiecte propuse de domnul Primar cine este pentru? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Sunt proiecte pentru suplimentarea ordinei 

de zi domnule președinte de ședință. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Sunt trei proiecte.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Așteptați să-și exprime toți consilierii 

proiectele pentru suplimentarea ordinii de zi. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Mai aveți proiecte? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Este abuz ceea ce faceți. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Mai aveți proiecte? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Da. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Păi nu mi-ați spus de proiecte 

doamnă, până acuma. 

D-nul consilier Filimon: Am ridicat mâna. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Am ridicat mâna și nu mă ascultați.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Filimon, vă rog frumos, 

atunci. 

D-nul consilier Filimon: Vă mulțumesc mult domnule președinte, domnule 

Primar. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dacă aveți proiecte pe ordinea de 

zi, dacă nu, nu vă dau voie. 

D-nul consilier Filimon: Da, proiect de hotărâre privind, venim cu sulimentare, 

dacă vreți să le votați de bine, dacă nu, nu, asta este, stați puțin că nu suntem la gară, 

cine a spus că suntem la gară? 

D-nul consilier Radu Nițu: Vă spun eu că sunteți ca la gară. 

D-nul consilier Filimon: Au fost înregistrate cu ceva timp în urmă, nicidecum nu 

au fost astăzi puse pe ordinea de zi.  

1. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui spațiu de joacă la intersecția 

străzilor Constituției și Carpați din Municipiul Focșani. 

2. Proiect de hotărâre privind reabilitarea și modernizarea străzii Bucegi din 

Municipiul Focșani. 

Mai mulți consilieri: E trecut . 

3. Proiect de hotărătre privind reabilitarea și modernizarea străzii Plevnei din 

Municipiul Focșani. 

Să știți că au fost proiecte și anul trecut care au fost trecute și nici acum n-au fost 

făcute. 
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D-nul consilier Filimon: Proiect de hotărăre privind reabilitarea Bd Unirii din 

Municipiul Focșani.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu mai mințiți dumneavoastră că 

sunt trecute pe ordinea de zi.  

D-nul consilier Filimon: proiect de hotărâre privind reglementarea proiectului 

reglementare circulație rutieră în municipiul Focșani prin introducerea de sens unic în 

vederea fluidizării traficului rutier pe strada Arh Ion Mincu. Vă mulțumesc frumos 

stimați colegi, puteți să le supuneți la vot. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu e proiect de hotărâre, e o 

simplă ședință ce supuneți dumneavoatră acolo. Supun la vot ordinea de zi. Mai aveți 

proiecte?  

D-nul consilier Filimon: Lăsați colegii să vorbească domnule. 

D-nul consilier Nedelcu: Domnule consilier îmi dați și mie voie?  

D-nul consilier Filimon: Domnul Nedelcu, domnule consilier veniți și 

dumneavoastră cu proiecte pe ordinea de zi în completare? 

D-nul consilier Nedelcu: Nu, domnule președinte de comisie am o rugăminte la 

dumneavoastră, aș dori ca domnul Secretar să ne spună dacă aceste proiecte trebuiesc 

citite, dacă le putem legal supune la vot ca să nu stăm să ascultăm acuma proiectele 

noastre spuse de dumnealor, eu aș vrea ca domnul Secretar să ne lămurească puțin. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dăm cuvântul domnului 

Secretar pentru legalitate, Domnul consilier nu suntem la piață, domnul consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Deci domnul primar are voie să vină cu 

proiecte suplimentare și noi nu nu-i corect. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Au raport în spate. 

D-nul consilier Nedelcu: Sunt proiectele nostre, eu atâta cer, ca domnul 

Secretar să lămurească dacă mai citim proiecte sau nu. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Îi dăm cuvântul domnulu 

Secretar pentru legalitate, vă rog frumos, domnule secretar aveți cuvântul. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Sunt proiecte cu importanță pentru cetățeni. 

D-nul consilier Nedelcu: Sunt ale noastre. 

D-nul Secretar: Părerea mea este că s-a înțeles, nu? E nevoie să reiau articolul 

44 care ne obligă sau vă obligă ca și aleși locali să nu introduceți pe ordinea de zi 

proiecte care nu sunt însoțite de raportul compartimentului de specialitate și al comisiei 

de specialitate? Domnișoara Dimitriu tocmai a recunoscut mai devreme, e adevărat că 

sunt și nu au rapoarte dar insistăm, trebuie spus că toate solicitările dumneavoastră au 

fost depuse pe 12 februarie la registratura instituției și sunt în lucru la colegii mei, atât la 

Direcția de Dezvoltare cât și la compartimentul investiții cât și la buget și la celelalte 

servicii care le vizează. În termen de 30 de zile se vor prezenta rapoarte și acolo unde 

este cazul se vor face proiecte de hotărâre, ca să clarificăm o dată cu aceste solicitări ale 

dumneavoastră care sunt în număr de 23, depuse, știm despre ce este vorba, unele 

comportă discuții altele sunt hilare, da? Rămâne ca dumneavoastră în plen să hotărâți 

dacă fac obiectul unor viitoare proiecte de hotărâre sau nu. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Vreau și eu să pun o întrebare domnului 

Secretar, vă rog frumos. Îmi permiteți domnule Secretar să vă pun o întrebare? 

D-nul consilier Radu Nițu: Lăsați domnule. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Deci domnule Secretar, dumneavoastră ați 

spus că trebuie mers la aparatul de tehnic, nu? Așa ați spus mai inainte și făcute 

rapoarte, nu? N-am ințețes?  

D-nul Secretar: Faceți confuzie domnule consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dar explicați domnule că de asta v-am 

întrerupt, că n-am înțeles.  

D-nul Secretar: Aparatul tehnic nu este cel care suplinește obligativitatea de a 

întocmi un raport al compartimentului de specialitate.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Bun, la compartimentul de specialitate, 

poftim, trebuia să mergem la compartimentul de specialitate, nu?  

D-nul Secretar: Legiuitorul lasă 30 de zile ca solicitarea să fie analizată și 

supusă plenului consiliului local. 

D-nul consilier Neculai Tănase: unde trebuia să mergem, la compartiment de 

specialitate? Unde trebuia să mergem? 

D-nul Secretar: Domnule consilier dacă ați depus pe 12, după ce noi am 

convocat ședință de consiliu local în data de 8 credeți dumneavoastră că de acum 2 zile 

până astăzi se puteau face proiectele în condițiile în care trebuie să treacă musai prin 

comisii. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Auziți, dar proiectele domnului Primar cum 

le-ați primit? 

D-nul Secretar: Domnu.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul secretar, ascultați-mă un pic, deci noi 

mergem și la domnul primar, și la aparatul tehnic, și la oricine, dacă putem să intrăm în 

primărie, nu știu dacă știți că domnul Primar nu ne mai dă voie, noi ca și consilieri să 

intrăm în primărie, avem cartelele demagnetizate.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier, gata. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Îmi spuneți să tac ca să nu audă lumea? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: E pe ordinea de zi domnule 

consilier? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul primar s-a baricadat în primărie, nu 

vrea să facă ședință publică, să nu vadă cetățenii. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ca la piață, ca la piață. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Și nu ne lasă nici măcar pe noi consilierii ca să 

intrăm în primărie, asta este realitatea.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ca la piață, ca la piață, țipați 

mai tare. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Asta este realitatea cum să vii în primărie, 

dacă nu poți? Haideți dați-mi cartela dumneavoastră și a mea să vedem care merge. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Mai țipați mult domnul 

consilier? Mai țipați mult aici? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Consilierii nu au voie să intre în primărie? Așa 

ați spus . 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Aveți biroul jos, vă rog frumos. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul Primar, deci ați recurs la niște 

chestiuni autoritare. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnule consilier, vă rog 

frumos, gata. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Deci noi ca și aleși locali ai cetățenilor nu 

avem voie să facem proiecte, vi se pare normal, domnule președinte și domnule 

Secretar? Dumneavoastră respectați legalitatea în principiu.  

D-nul Secretar: Domnule consilier, faptul că au fost înregistrate toate cele 23 

de solicitări, înseamnă că funcționăm. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Atunci lăsați-ne să le spunem, nu? 

D-nul Secretar: Au fost depuse în primarie domnule. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Am înteles. Deci cum l-ați lăsat pe domnul 

Primar să spună trei proiecte, avem și noi proiectele noastre. 

D-nul Secretar: Ceea ce ați depus dumneavoastră poartă data de primărie 

domnule consilier, ultima solicitare care face obiectul completării ordinii de zi vine de 

la CLT înregistrată astăzi și justifică necesitatea discutării acestui proiect. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule Secretar, nu mă înțelegeți ce vreau să 

spun, probabil că nu vorbesc românește. 

 D-nul Secretar Eduard Corhană: Nu, nu vreți să înțelegeți dumneavoastră 

urgența acestor proiecte din care 3 astăzi în completare, 2 au trecut aseară prin comisie. 

D-nul consilier Neculai Tănase: numai proiectele Primarului sunt urgente și ale 

nostre nu sunt urgente. 

D-nul Secretar Eduard Corhană: CLT-ul nu-l confundați. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Deci v-am zis, nu mai umblați cu dublu 

standard, cetățeanul nu ține cont de unde vine proiectul, pe el îl interesează strada. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Au trecut, domnul Primar, vă rog 

frumos domnul Primar aveți cuvântul. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: În primul rând domnul consilier județean 

nu este acredetitat ca jurnalist pentru Primăria Municipiului Focșani, este cetățean ca 

orice alt cetățean, în ceea ce privește accesul în primărie, aveți accesul foarte bine 

permis. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ați demagnetizat cartelele domnule Primar, le-

ați demagnetizat cartelele.  

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Le-ați ținut lângă telefon, s-au 

demagnetizat, nu știu ce s-a întâmplat. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Glumiți domnul Primar, vă aude toată lumea că 

glumiți, nu trebuie să glumiți în fața oamenilor, noi vorbim de treburi serioase. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dumneavoastră mințiți domnule 

consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Un ales local trebuie să vină în primărie, să 

discute cu Primarul, cu aparatul tehnic. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Chemați 112 să vină salvarea că mai are 

puțin și i se face rău. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Credeți că glumele astea vă salvează de 

undeva?  

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Dați-mi voie să vorbesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: M-a și scuipat, de acolo m-a 

scuipat…când vorbește. 

D-nul consilier Radu Nițu: Haideți să supunem la vot… 

D-nul Secretar Eduard Corhană: S-a supus la vot s-a aprobat cu 12 voturi, 

intrați în ordinea de zi. 
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Îmi dați voie puțin? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da Domnul Primar, spuneți vă 

rog 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Aștept și eu să fie respectată… 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul Primar este invitat aici, deci prioritate 

au consilierii, m-ați înțeles? Eu nu zic să nu vorbească domnul Primar, să vorbească. 

D-nul Secretar Eduard Corhană: Păi și atunci? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dar domnul Primar este invitat. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Mă scuipați când vorbiți. 

Domnule Primar vă rog frumos, domnule consilier așteptați am zis Domnul Primar de 3 

ori, nu sunteți în sală când vă spun? nu auziți? Sau probabil v-a înfundat urechea 

domnule. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Stimați cetățeni. 

D-nul consilier Neculai Tănase: După cum se vede pentru dumneavoastră 

bugetul e o glumă . 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Stimați colegi, doamnelor și domnilor 

consilieri asistăm la un circ ieftin marca PNL Focșani care nu face altceva decât să arate 

incapabilitatea dumnealor după doi ani de zile, de a înțelege un proces legal cu privire la 

întocmirea și elaborarea unor proiecte de hotărâre ale consiliului Local. Nici măcar nu 

au capacitatea să citească și să înțeleagă proiectele pe care le-am transmis, așa cum v-a 

spus și domnul Secretar, prin convocarea ordinii de zi de astăzi din data de 8 februarie. 

Am transmis proiecte în care avem cuprinse inclusiv aceste mici proiecțele pe care 

dumnealor vor să le fluture, să arate că reprezintă interesul cetățenilor, nu reprezintă 

interesul cetățenilor, reprezintă interesele personale pentru a-și face imagine. Eu am fost 

personal împreună cu o echipă de specialiști din cadrul Primăriei, de la începutul anului 

până în prezent am bătut orașul în toate cartierele și am inventariat toate străzile și toate 

locurile care necesită intervenții de maximă urgență. S-au prins toate în buget, s-au 

alocat sume conform prevederilor legale. Strada Rarău, a fost propusă acum, ați citit? 

Sunt alocate sume pentru reabilitare termică, nu putem face asfalt până când nu 

înlocuim conductele din subteran, în ceea ce privește apa caldă, domnișoară, am făcut 

un inventar, dar a durat pentru că nu răspund atât de prompt unele unități școlare, știți 

câte unități școlare …. 

 D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: 30 de zile, conform legii. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Da doamnă, bine, așa este, dacă 

dumneavoastră băteați 17 unități de învățământ sau câte sunt, 30 de unități de 

învățământ….  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Câte unități de învățământ avem?  

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: Am 2 situații domnișoară. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Sunteți Primar de 2 ani. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Eu nu v-am întrerupt domnișoară, din 30 de 

unități de învățământ sunt doar una, două, trei, patru, cinci unități care nu au deloc 

alimentare cu apă caldă la grupurile sanitare și încă trei sunt alimentate partial cu apă 

caldă. Pentru aceste unități au fost prevăzute sume în buget pentru a se dota, că nu este o 

investiție extraordinar de mare, de 2-3-5 milioane de lei vechi pentru a se cumpăra niște 

boilere sau instanturi pentru a fi montate. Sunt bani prevăzuți în buget alocați pentru 

unitățile de învățământ. Locul de joacă din intersecția Constituției, iarăși n-ați citit 

proiectul de buget, am inventariat toate locurile de joacă din Municipiul Focșani și am 
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propus sume pentru proiectarea tuturor locurilor de joacă din Municipiul Focșani care 

sunt înafara unităților de învățământ în special grădinițe și avem sume alocate pentru 

reabilitarea tuturor locurilor de joacă din grădinițe, deci noi nu mergem pe un loc, două, 

noi când facem, facem proiecte de anvergură domnilor consilieri PNL, nu venim cu 

bucățele, vreți să vă spun un titlu de proiect? Eu nu înțeleg românește? Instalarea, e unul 

dintre cele 23 de proiecte venite acum 2 zile, instalarea unui lift pe strada Cuza Vodă 

…pe strada Cuza Vodă, Bloc, domnule limba română… se vorbește românește da? Să 

vorbească corect, instalarea unui lift într-un bloc situat la adresa din Cuza Vodă da?  

Introducerea unui sens unic în vederea fluidizării traficului rutier, nu este nevoie de 

proiect de hotărâre de Consiliu Local, exstă  o comisie privind siguranța  traficului care 

funcționează foarte bine și în această perioadă inventariază toate străzile unde trebuie 

introduse noi reguli de circulație și noi semne de circulație în tot orașul urmând ca după 

aprobarea bugetului să se poată trece la achiziționarea indicatoarelor rutiere și instalarea 

acolo unde este necesar, mai mult decât atât trebuie avizul poliției rutiere, la fel ca și 

pentru sensul giratoriu care l-ați propus la intrare în Municipiul Focșani dinspre Golești, 

unde și acest proiect este deja în elaborare, este un proiect foarte amplu pe care l-am 

prezentat de foarte multe ori, dar consilierii locali liberali nu….     

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule Primar dumneavoastră vorbiți 

continuu, spuneți dumneavoastră 5 proiecte care le-ați făcut de când sunteți primar.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Vor fi făcute. 

D-nul consilier Neculai Tănase: N-ați făcut nimic în orașul ăsta, 

dumneavoastră tot vorbiți că faceți, că dregeți …… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Strada Bucegi. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Bugetul este copy paste, ce ați propus anul 

trecut, ce anul ăsta, haideți numai… 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: V-am dat voie cumva? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Până la sfârșitul mandatului, o să vedeți că or 

să fie foarte multe, trebuie să vă reamintesc că durează. 

D-nul consilier Neculai Tănase: A ajuns Focșaniul așa în colaps. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: În colaps l-ați adus dumneavoastră pentru că 

v-ați opus la toate proiectele de dezvoltare.  

D-nul consilier Neculai Tănase: De 25 de ani dumneavoastră conduceți 

Focșaniul . 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cum puteți să spuneți așa ceva? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dumneavoastră ca și partid conduceți Focșaniul 

și mai aveți tupeul să spuneți că noi….  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cu o opoziție ca dumneavoastră 

conducem ….. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ar trebui să vă fie jenă. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: O opoziție distructivă, ca 

dumneavoastră.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Îmi dați voie să continui? Strada Bucegi face 

parte dintr-un proiect foarte mare de reabilitare a infrastructurii privind mobilitatea 

urbană în Municipiul Focșani, dacă știți ce-i ăla domnul Consilier că lucrați în domeniu 

totuși, dar nu știți, așa, strada Plevnei v-am zis că este cuprinsă într-un calup mare de 

străzi și ar mai fi multe de spus dar vă rog să citiți proiectele.  

D-nul consilier Gheoca: Strada Izvor domnule Primar din cartier Mîndrești. 
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 Primar Cristi Valentin Misăilă: Strada Izvor am mai discutat-o și cu domnul 

consilier Bîrsan, îmi pare rău că este astăzi absent, face parte, de fapt este situată pe DJ 

205 P este drum județean care este în proiect de reabilitare la Consiliul Județean. Avem 

adresă, corespondență cu Consiliul Județean, nu putem noi să intervenim pe un drum 

Județean. Vă mulțumesc. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Începem cu proiectul nr 1 a 

ordinii de zi.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Președinte de ședință.  

D-nul consilier Gheoca: S-a supus la vot? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da s-a supus la vot și s-a votat.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Nu ați supus nimic la vot. 

D-nul consilier Gheoca: Când s-au votat? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: S-au votat, noi am votat.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule președinte de ședință. 

D-nul consilier Gheoca: Dar când s-a votat? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Proiect de hotărîre nr. 1 privind  

aprobarea documentației  

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule președinte dar nu țineți cont și de 

consilierii din...  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: V-am invitat să vorbiți? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Opriți-vă puțin, faceți-o legal. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ce să fac domnul consilier? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Supuneți-o la vot. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Păi am supus-o la vot, domnul 

consilier, am supus-o la vot domnișoara consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dumneavoastră supuneți la vot când lumea 

vorbește? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot ordinea de zi 

împreună cu cele 3 proiecte al domnului Primar cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Cu 12 pentru? 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 8 voturi 

„abținere”. 
D-nul consilier Neculai Tănase: Noi nu putem să votăm.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: N-ați votat, v-ați abținut.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Pentru că nu sunteți de accord să băgați decât 

parțial adică doar proiectele domnului Primar sunt legale și ale noastre nu. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu sunt legale.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Haideți domnule lăsați cu legale, da ce 

dumneata știi și ce-i legal? Eu bineînțeles că știu, lăsați-o așa cu legalitatea că am văzut 

ce faceți…  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Știți cu TVA-ul, știți cu 

legalitatea, știți mai multe … 

  

 Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul 
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„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a 

II-a”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Discuții? Da domnul consilier 

Nedelcu. 

D-nul Consilier Nedelcu: Vă mulțumesc domnule Președinte, am un 

amendament punctul 1- La Anexele cu nr. de la 2 – 11, inclusiv, care fac referire la 

“Principalii indicatori tehnico-economici ai investitței”, în cadrul capitolului 2, pct. 

2.2-“durata perioadei de garantie a lucrărilor de intervenție (ani de la durata recepției 

la terminarea lucrărilor)”, se va modifica perioada de garanție a lucrărilor de 

intervenție de la 3 ani (cât e în prezent) la 5 ani și punctul 2 - La Anexele cu nr. de la 

12-21, inclusiv, care fac referire la “Descrierea sumară a investiției propusă a fi 

realizată prin proiect” se va elimina capitolul II. Principalii indicatori tehnico-

economici aferenți investiției”, întrucât aceștia sunt cuprinși în cadrul Anexelor cu nr. 

de la 2-11. Vă mulțumesc domnule președinte. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier Tănase. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Pot să spun că acest proiect este bun de 

creșterea eficienței energetice însă eu aș vrea să fac un amendament în sensul că 

cetățenii, focșănenii care beneficiază de aceste lucrări trebuie să plătească în jur de 20%, 

dacă nu greșesc, din investiție…. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Ați aprobat domnul conilier cât trebuie să 

plătească fiecare…. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dar nu asta vreau să vă spun, altceva domnul 

Primar, dacă nu aveți răbdare…abțineți-vă că nu trebuie să comentați neapărat, eu am 

întrebat și…așa deci eu vreau să propun un amendament ca cetățenii să înceapă să facă 

plata acestor prestări, acestor reabilitări termince, să fie o perioadă de 5 ani de grație, 

pentru că vedem că suntem într-o perioadă de criză, salariile au scăzut și eu zic că 

oamenii trebuie să aibă timp să acumuleze niște bani, 5 ani de zile cred că ar fi foarte 

bine, după 5 ani de zile, normal se pot lua acești bani, eu supun la vot acest 

amendament. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dar nu supuneți dumneavoastră 

domnul consilier, eu supun la vot.  

 D-nul consilier Neculai Tănase: Dumneavoastră supuneți dar eu v-am spus că 

vreau să fac acest amendament    

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Deci președintele de ședință 

supune la vot, sunteți jurist domnul consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Îmi place că sunteți foarte veseli, îmi place. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Haideți să păstrăm solemnitatea acestei ședințe. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Primar, vă rog. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnilor, rămân uimit pe zi ce trece, pe 

secundă, pe minut, nu mai știu, e cu o viteză fantastică, ceea ce se întâmplă în logica 

consilierilor PNL. Bine ați venit la noi domnule cetățean Irimia, vă mulțumim. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ca la piață. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Da, ca la piață. S-a aprobat, de către 

dumneavoastră, stimați consilieri, regula cu privire la modul în care se decontează 

aceste cheltuieli de către beneficiari, da? Regula este următoarea: pentru cei care 

înregistrează un venit pe membru de familie de 2349 lei, mai mare deci decât acest 

venit, plătesc doar 25%din valoarea investiției care revine calculată pe fiecare 
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apartament în rate egale timp de 10 ani dacă venitul pe membru de familie este mai mic 

de 2349 de lei suportă doar 3,5% în rate egale timp de 10 ani. Costul estimat vi-l pot 

spune cu aproximație, e undeva la maxim, pentru cei care suportă 25% e maxim de 150 

maxim 200 de lei pe an, timp de 10 ani de zile. Este așa domnul Imireanu? Mai puțin 

decât impozitul la apartament. Eșalonat pe 10 ani. Dacă mai dăm o grație de 5 ani nu 

mai intrăm și nu mai respectăm condițiile impuse de Uniunea Europeană. Aceste 

reabilitări se fac prin atragere de fonduri de la Uniunea Europeană. Iar în ceea ce 

privește, dacă tot am reamintit acel bloc, fac un apel, de această dată, proprietarilor din 

blocul situat în Cuza Vodă care nu are lift, și știm noi motivele pentru care, eu cel puțin 

nu le știu foarte bine, dar le-am aflat între timp, fac un apel la asociația de proprietari 

care are acel bloc fără lift să se înscrie în acest program pentru că numai așa putem 

rezolva această situație, noi Consiliul Local nu putem finanța lucrările într-o proprietate 

privată. Vă mulțumesc.   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da domnul consilier Tănase 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Ceea ce a spus domnul Primar este absolut 

corect, și eu știam foarte bine acest lucru, cred că dumneavoastră nu m-ați înțeles, eu am 

studiat foarte bine problema asta, deci eu am spus așa, ca timp de 5 ani cetățeanul să fie 

grațiat cu plata, să fie o perioadă, ascultați-mă puțin, de ce nu mă lăsați să vorbesc? 

Lasați-mă să vorbesc, deci primăria poate să suporte 5 ani, că suntem într-o perioadă 

grea acum, și de asta, după 5 ani cetățeanul… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu înțelegeți că nu e eligibil? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Da stați domnule că nu are nici o legătură dacă 

primăria plătește, plătește primăria, deci dumneavoastră alocați bani pentru paranghelii 

de exemplu în Piața Unirii, atunci nu vă mai gândiți acum nu e mai bine să dăm pentru 

cetățean? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnule consilier vorbiți pe 

ordinea de zi? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Păi nu, dar dacă eu v-am dat și soluția banii după 

paranghelii îi băgați aici. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supunem la vot.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Da, supunem la vot, dacă sunteți de acord, dacă 

nu, nu, e simplu. 

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

Consilier Nedelcu şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

Se supune la amendamentul domnului consilier Tănase şi respinge cu 8 voturi 

„pentru” și 12 voturi „abținere”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Mulțumim majorității PSD pentru grija pentru 

cetățeni în Focșani. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu putem vota ilegal domnule 

consilier 

D-nul consilier Nedelcu: Vă ajutăm să nu vă faceți de râs încă o dată. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 1 şi se 

adoptă cu 20 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 61.  
Domnul consilier Filimon: Domnule Președinte? Vă mulțumim că ați reluat 

procedura de vot. Mulțumesc. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Filimon, dacă mai 

vorbiți, deja aveți un avertisment.  
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Donul consilier Filimon : Păi mi l-ați dat o dată, mai îmi dați unul? La cartonaș 

roșu ajung? Mulțumesc. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ajungeți să nu mai luați 

indemnizația de consilier local, să știți, jucați-vă 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la faza de documentație avizare lucrări de intervenție 

DALI pentru obiectivul de investiții ” Refacere infrastructură străzi: str. Alexandru 

Sahia, Fundătura Alexandru Sahia și str. Lunei”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă.  

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 2 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 62.  
Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI 

S.A. pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă.  

D-nul consilier Buzoi: Mulțumesc domnule președinte, bună ziua doamnelor și 

domnilor aș avea două întrebări pentru doamna director, întrucât nu am putut să le pun 

ieri, am să le pun astăzi, am studiat acest buget și am remarcat niste lucruri pe care 

vreau să le clarific. Am văzut că la investiții nu s-a realizat anul trecut decât 12% din 

360 milioane doar 43 de milioane, voiam să știu de ce și pentru anul acesta sunt 

cuprinse 490 de milioane aș dori să mi se spună ce vor să facă. N-am găsit în raport, de 

asta întreb. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Este cineva aici de la Piață? 

 D-nul consilier Buzoi: Am văzut că pentru a îmbunătăți creșterea veniturilor, 

recuperarea celor care nu și-au plătit, probabil, taxele.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nefiind nimeni de la Piață, o să 

primiți răspunsul în scris, în termenul legal.  

D-nul consilier Buzoi: Mă mir, în general știu că erau aici domnii sau nu au fost 

invitați? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu putem să vă răspundem noi că 

nu e bugetul nostru. Au fost invitați.  

D-nul consilier Buzoi: N-au mai avut loc în sală. Vă mulțumesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vă dăm răspunsul în termen legal, 

în scris. Alte discuții?  

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 3 şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 63. 
Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focșani pe anul 

2018 și estimat pe următorii 2 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

 D-nul consilier Neculai Tănase: Mulțumesc, să știți că am analizat cu atenție 

activitatea transportului public și bugetul pe care și l-a propus. Am văzut că este o 

creștere sensibilă de la 9,3 milioane la 10 milioane anul acesta de venituri și cheltuieli la 

fel, salariile au crescut de la 5,2 milione la 5,8 milioane, au 113 salariați, salariul pe 

persoană a crescut de la 3,1 mii lei la 4 mii lei, o creștere salarială de circa 25%. Eu 

vreau să vă spun că cunosc această instituție publică, eu zic că este una din puținele 

instituții din subordinea Primăriei care încearcă să-și facă treaba. Dacă primăria i-ar da 

consursul mai mult acestei instituții și n-ar arunca banii pe tot felul de cheltuieli, eu zic 
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că ar putea să se ia mai multe mijloace de transport, desi s-au luat câteva, dar mai e 

nevoie, mai e nevoie de trasee în municipiul Focșani. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Este societate pe acțiuni domnul 

consilier, să știți. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Și ce dacă? 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: V-am spus, poate nu știți. 

D-nul consilier Neculai Tănase: E subordonată consiliului local. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu este instituție. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule președinte, lăsați-mă să vorbesc, că 

după aceea vă las și pe dumneavoastră să vorbiți. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: V-am spus, poate nu știți. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Am văzut că și-au diversificat serviciile, da noi 

grupul PNL o să votăm acest buget de venituri și cheltuieli, 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Primar, vă rog frumos, 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Trebuie să răspund pentru că sunt proiecte care 

le-ați votat, dar pe care, încă o dată, nu știți ce votați, anul trecut au fost achiziționate 4 

autobuze noi, cu alocări de la bugetul local, s-a aprobat strategia de dezvolatre integrată 

a municipalității, s-a aprobat planul de mobilitate urbană, sunt documente strategice 

care stau la baza atragerii de fonduri europene a nu mai puțin de 22 de milione de euro 

în infrastructură privind transportul public, în care în acești 22 de milioane avem în 

proiect să achiziționăm 20 de autobuze nepoluante, vom reface infrastructura cu bandă 

dedicată pentru transportul în comun, s-au suplimentat traseele mijloacelor de transport 

în comun, deci practic, susținem din toate puterile, pe toate căile, nu această societate 

susținem ca să avem un mediu mai puțin poluat și să îndemnăm pe toți cetățenii să 

încerce să utilizeze aceste mijloace de transport în comun pentru a fluidiza cât mai mult 

circulația în municipiul Focșani. Sunt impresionat că susțineți activitatea acestei 

instituții, ar fi trebuit să știți mai multe despre ea, mai mult decât atât, lucrați în 

domeniu, asta este, dar în continuare noi vom da curs tuturor solicitărilor din partea 

tuturor cetățenilor și a tuturor societăților comerciale care nu sunt în subordinea 

Consiliului Local, Consiliul Local este acționar majoritar la aceste societăți comerciale 

dar dumnealor au un for de conducere independent de Consiliul Local doar ați desemnat 

un agaman care să vă reprezinte interesele în consiliul de administrație. Vă mulțumesc. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Doamna consilier Dimitriu.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Vă mulțumesc domnule Președinte.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnișoară, scuzați-mă, am greșit. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: vă scuz, stați liniștit, vă scuz de fiecare dată, 

domnule Primar rata absorbției fondurilor europene la nivelul Municipiului Focșani este 

0 sună așa pompos și vă faceți atâta reclama pozitivă în condițiile în care dumneavoastră 

știți sigur că nu puteți atrage fonduri europene.     

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Sunteți pe subiect? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Da.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vorbeam de transport… 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Da, e ceea ce vorbea și domnul Primar mai 

devreme, include și transportul. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu ați spus nimic de transport mai 

devreme, de asta, n-am auzit nimic. 
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D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Departamentul de fonduri europene a crescut 

considerabil domnule Primar, nici vorbă de atragere de fonduri europene, deci nu mai 

mințiți cetățenii. 2 nu v-am întrerupt domnule Primar.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Ba da m-ați întrerupt. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Ați spus că nu sunt unități subordonate 

Consiliului Local, dragi cetățeni, intrați pe site-ul primăriei și vedeți la unitățile 

subordonate Consiliului Local dacă găsiți sau nu Transportul Public al Municipiului 

Focșani. Domnule Primar, nu mai dezinformați cetățenii, și vorbeați mai devreme de 

solemnitate iar dumneavoastră folosiți un limbaj neelegant. Mulțumesc.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vă mulțumesc, alte discuții vă rog 

pe marginea… da domnul Tănase, pe text, da?  

D-nul consilier Neculai Tănase: Da, deci eu nu știu ce a spus domnul Primar, eu 

sunt de acord, nu am spus că n-au cumpărat, domnule primar, știți care e senzația mea? 

Mă scuzați că vă spun dar aveți mania persecuției, eu n-am făcut decît să laud această 

instituție, dumneavoastră chiar și când vă laud aveți mania persecuției? Mă scuzați 

dar… 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot acest proiect. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Primar vorbiți la microfon. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Probabil că de asta n-ați făcut nici nimic în 

Focșani și spuneți că suntem pe lângă subiect.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot acest proiect. Cine 

este pentru? Împotivă? Abțineri?  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 4 şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 64. 

 Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind neexercitarea 

dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casa, cod LMI 

VN-II-m-B-06409 din Focșani, str. Cernei nr. 35, T. 44, P. 2721, aflat în proprietatea 

domnilor Cios Tiberiu și Cios Mirela-Adina; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 5 şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 65. 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind neexercitarea 

dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Colonel 

Albu, cod LMI VN-II-m-B-06407 din Focșani, strada Cernei nr.  22, T. 53, P. 3367, 

aflat în proprietatea doamnei Zăgan Georgiana; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 66. 

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 77,00 mp, situat în Focșani, 

bdul. Unirii nr. 6, județul Vrancea, T. 193, P. 10715/1 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către doamna Mocanu Georgeta; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 7 şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 67. 

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 25,00 mp, situat în Focșani, 

Aleea 1 Iunie nr. 17, județul Vrancea, T. 210, P. 11444% ce aparține domeniului privat 
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al municipiului Focșani, către doamna Perișan Lăcrămioara-Crina; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 8 şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 68. 

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

tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de 

teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 9 şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 69. 

Se prezintă punctul 10 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; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 70. 

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

constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 

10,08 mp, situat în Focșani, T 161, P 8316 către SC FDEE ELECTRICA 

DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA –SDEE FOCȘANI; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

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

cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 71. 

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

schimbării repartiției pentru un număr de două familii în conformitate cu Legea 

locuinţei nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, 

Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan 

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 72. 

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

extinderii de spațiu pentru o familie din imobilul situat în Focșani, Aleea Căminului nr. 

12, bl. G2, în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2 în conformitate cu 

Legea 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 

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 73. 

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

nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate 

închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 124/2017 

privind aprobarea listei de priorități; Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu 

Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 14 şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 74. 

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

Viceprimarului municipiului Focșani – Iorga Marius Eusebiu să încheie contractul de 

vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. 

București nr. 27, blocul L2, ap. 21, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului lege nr. 61/1990 și a 

Legii nr. 85/1992 cu modificările și completările ulterioare; 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 15 şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 75.  

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

Viceprimarului municipiului Focșani – Iorga Marius Eusebiu să încheie contractul de 

vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. 

București nr. 27, blocul L2, ap. 28, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului lege nr. 61/1990 și a 

Legii nr. 85/1992 cu modificările și completările ulterioare; 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 16 şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.  76. 

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

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.  77. 

Se prezintă punctul 18 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; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnule Gheoca, 

Dl consilier Gheoca: Mulțumesc domnule președinte, am și eu o întrebare 

domnule Primar ce e mai prioritar pentru focșăneni în anul 2018? Dezvoltarea și 

creșterea caliății vieții sau amenzi peste amenzi? Am făcut o comparație că m-am uitat 

și eu pe documentația atașată cu poliția locală.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vorbim despre Direcția de 

Dezvoltare, nu vă supărați.  

Dl consilier Gheoca: Exact, deci o comparație între Direcția de Dezvoltare și 

Poliția Locală un număr de 248 de salariați ai Direcției de Dezvoltare au un buget de 6,7 

milioane de lei ceea ce înseamnă 2300 lei pe salariat în schimb Poliția Locală care are în 

organigramă 97 de salariați ar însemna un salariu de 4400 lei, bugetul este mult scăzut 

la Direcția de Dezvoltare față de 2017 deci 1,4 milioane merg pentru întreținere parcuri, 

2 milioane la reparații străzi și 1,3 milioane lei la întreținere semafoare, marcaje rutiere 

și indicatoare. Deci ce este mai important?  De ce este așa de …? 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: În primul rând nu sunteți la subiect. 

Dl consilier Gheoca: Eu am pus o întrebare domnule Primar. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Vorbim despre aprobarea unei organigrame, 

vorbim în primul rând despre niște fonduri de salarii care le comparați total eronat. La 

Direcția de Dezvoltare preponderant sunt angajați necalificați, muncitori necalificați, pe 

când la Poliția Locală ….. 

Dl consilier Gheoca: Care ne dezvoltă orașul. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Întrețin și dezvoltă orașul, așa este, dar un 

polițist local are o anumită grilă de salarizare pentru că este funcționar public, dincolo, 

la Direcția de Dezvoltare, sunt contractuali.  

Dl consilier Gheoca: Au normă polițiștii locali? Întreb și eu. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Dar nu înțeleg care este subiectul discuției, ce 

legătură are cu organigrama? 

Dl consilier Gheoca: V-am pus o întrebare, pot să întreb? Sau…la diverse trebuie 

să întreb? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Da, la diverse dar vă dau răspunsul dl Gheoca, 

discutăm pe rând ca să ne înțelegem că pe urmă oamenii nu mai înțeleg nimic, și poate 

vreți să dați banda înapoi să vă aduceți aminte ce ați vorbit, eu știu? Nu există o normă 

de amenzi în schimb am avut “n” discuții, și vă reamintesc, nu știu dacă erați sau nu 

atunci consilier local în decembrie, când s-a discutat foarte mult pe tema acelei taxe de 

habitat și toată opinia publică în acel moment a spus - domnule orașul în anumite 

momente este impropriu unei civilizații normale deoarece sunt unii cetățeni certați cu 

spiritul civic și încalcă normele de conduită și de bun simț.   

Dl consilier Gheoca: Trebuie sugrumați. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu trebuie sugrumați domnule Gheoca.  

Dl consilier Gheoca: Sugrumați între ghilimele.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnul Gheoca v-am lăsat să vorbiți, aveți 

bunul simț și dați-mi voie să vorbesc, vă mulțumesc, și atunci s-a spus foarte clar, pe 

toate căile, am primit mesaje din toate direcțiile “sancționați cetățenii certați cu legea 

care încalcă prevederile legale”, sunt niște hotărâri de Consiliu Local, sunt niște 

regulamente, sunt niște Legi care trebuiesc respectate de toți cetățenii Municipiului 

Focșani și care trebuiesc aplicate. Poliția Locală nu face altceva decât să aplice Legea. 

Dacă discutăm despre organigrama Direcției de Dezvoltare vedeți că DDSP crește 

numărul de salariați.  

Dl consilier Gheoca: A rămas același. 

 Primar Cristi Valentin Misăilă: Eu zic că au crescut, și chiar dacă a rămas 

același să știți că a crescut foarte mult eficiența de când avem un director pe care îl 

felicit pentru activitatea pe care o desfășoară, cu toate sincopele și cu toate 

impedimentele pe care le întâmpină în activitatea sa, pentru că nu este ușor să lucrezi cu 

270 și ceva de salariați – 270 din muncitori.  

Dl consilier Gheoca: 248 scrie în ceea ce ați prezentat la proiect, organigrama nu 

se modifică, sunt 248.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnișoara consilier Dimitriu. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Mulțumesc, văd că nu rețineți domnule vice, 

Domnule Primar v-ați referit la taxa de habitat la care dumneavoastră ați afirmat că ați 

făcut un experiment, dacă cetățenii Municipiului Focșani v-au ales în calitatea pe care o 

aveți de Primar. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Iar vorbiți pe subiect? 

 D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Este grav, îi răspund domnului Primar, este 

grav dacă dumneavoastră sunteți aici ca să faceți experimente cu cetățenii Municipiului 

Focșani. Mulțumesc.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot acest proiect cine este 

pentru? Împotivă? Abțineri? 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr 18 şi se adoptă cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr.  78 

Primar Cristi Valentin Misăilă: O să aveți o surpriză cu taxa de habitat. 

D-nul consilier Neculai Tănase: De ce, o să o introduceți din nou? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu, dar avem Curtea de Conturi care ne verifică 

și o să ne pună să aducem banii.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Primar ați pierdut din excedentul 

bugetar din 2016 despre ce vorbim? Dumneavoastră vă văitați că nu aveți bani la 

Primăria Focșani? N-ați știut să faceți investiții domnule Primar, n-ați știut să cheltuiți 

banii domnule Primar. 

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

de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2017 de către 

doamna Pascaru Carmen, consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului  permanent de 

lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; Iniţiator: consilier local, Ionuț 

Mersoiu. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Primar, spre deosebire de 

dumneavoastră, de 10 ani de când aveți garsoniera, nu v-am văzut o dată în condițiile în 

care …. domnule Primar ați stat acolo sau n-ați stat? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Am predat-o. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: V-am dat cuvântul doamnă 

conislier? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: În comparație cu dumneavoastră eu locuiesc 

acolo domnule Primar, ați înțeles? Este o mare diferență și dumneavoastră de 10 ani ați 

ținut-o pe bară deci haideți să ne înțelegem, v-ați trimis corpul de control în control la 

garsoniera dumneavoastră?  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot acest proiect.  

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.  79. 

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

de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2017 de către 

domnul Ionașcu Florinel, inspector de specialitate gradul II în cadrul Aparatului  

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; Iniţiator: consilier 

local, Ionuț Mersoiu. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr 20 şi se adoptă cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr.  80. 

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

autorizației taxi nr. 310, atribuită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 279/27.07.2017, transportatorului MARTYAN ASIG S.R.L.; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr 21 şi se adoptă cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr.  81. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Aș vrea să vă cer o pauză 5 minute  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu se poate, mai avem puțin, mai 

avem 5 proiecte.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Președinte de comisie îmi cer 

scuze că vă întrerup, sunt jos cetățeni care vor să intre în sala de ședințe și nu sunt lăsați.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu au loc. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Pot fi prezenti? Pentru că sunt cetățeni ai 

Municipiului Focșani, Primăria aceasta nu-i a dumneavoastră, nici a noastră, este a 

cetățenilor . 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Trecem la proiectul nr 22. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Președinte de ședință mă auziți? 

Eu vorbesc serios. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supunem la vot.  

D-nul consilier Nedelcu: Domnișoară haideți că vă ajut eu că dumneavoastră, 

partidul dumneavoastră sunteți fan facebook. Domnul Consilier, aici de față, județean, 

le transmite live, celor de jos care stau pe facebook.   

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Așa credeți dumneavoastră. 

D-nul consilier Nedelcu: Da, pentru că nu respectați un regulament domnișoară.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule consilier, oamenii aceia v-au votat 

să fiți aici . 

D-nul consilier Nedelcu: Pe dumneavoastră nu știu de ce v-au votat oamenii, nu 

înțelegeți nimic, nu înțelegeți un regulament, atâta timp cât nu înțelegeți un regulament, 

nu aveți cum să vorbiți .  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supunem la vot cine vrea pauză 5 

minute sau cine nu.  

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar a anului precedent; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Viceprimar Iorga.  

D-nul consilier Iorga Marius:  Mulțumesc domnule președinte, eu aș dori să fac 

un amendament cu mai multe articole - se propune diminuarea sumei alocate pentru 

achizitia Documentatiei tehnico-economice pentru Modernizarea transportului public 

in municipiul Focsani –faza Studiu de fezabilitate de la 145,00 mii lei la suma de 

119,00 mii lei . 

Se suplimentează cu 776,50 mii lei sumele repartizate din excedent pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare reprezentând credite bugetare și de angajament astfel:  

_1,50 mii lei la Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru 

realizare Documentație racordare retea de gaze naturale pentru Căminul pentru 

persoane vârstnice – menționez că acesta este necesară pentru alimentarea cu gaze, 

la bucărie pentru mașinile de gătit 

_46,00 mii lei la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani din care, 1,00 mii 

lei pentru obiectivul de investiții ”Sistematizare verticală și împrejmuire teren sport 

Mândrești” și  45,00 mii lei pentru achiziția unui autoturism  

_579,00 mii lei la Primăria Focșani din care, 544,00 mii lei pentru obiectivul de 

investiții ”Refacere infrastructură str.Al.Sahia, Fdt.Al.Sahia, str. Lunei și 35,00 mii 

lei pentru realizare Documentație tehnico- economică Reabilitare corp servicii 

str.Cuza Vodă nr. 56 
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_150,00 mii lei la Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia pentru achiziția unui 

autocamion de categoria C1. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Secretar aș avea rugămintea să 

precizați încă o dată că limita locurilor disponibile nu zice nicăieri pe scaune, locuri 

disponibile în picioare, în această sală, ca toți cetățenii care vor să ia parte la ședință 

publică pot fi prezenți aici, deci vă rog lăsați vă rog paza.  

 Domnul Director Grigoraș: Nu mai este nimeni jos, este o minciună, dânsa poate 

să meargă să verifice că nu mai este nimeni jos. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot amendamentul făcut 

de domnul viceprimar Marius Eusebiu Iorga  

Se supune la vot amendamentul domnului viceprimar la proiectul 22 şi se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”. 
D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Îmi cer scuze domnule președinte de ședinte. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Am supus la vot amendamentul și 

acum supun la vot proiectul. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Stați puțin că am și eu amendamente de adus.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Când cineva vorbea aici 

dumneavoastră vorbeați cu altcineva.  

 D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul președinte, uitați-vă puțin la mine, 

sunte-ți atent? Păi fiți atent… Cum domnul Viceprimar a propus niște amendamente la 

fel avem și noi dreptul, domnul Vice nu vă puteți concentra… 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu mă pot concentra pentru că 

țipați foarte tare, ca la piață.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Haide să lăsăm glumele că e păcat, sunt atâția 

oameni , haideți să vorbim serios. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Spuneți, vă rog. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Mai întâi cu acest excedent bugetar, deci 

excedentul bugetar, acuma să nu creadă toată lumea că ….. 

Domnul Director Grigoraș: Stați puțin că vrea domnișoara Dimitru să confirme 

că jos nu mai este nimeni. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Grigoraș vă rog la “Diverse” să 

luați cuvântul, domnule președinte de ședință, îmi cer scuze, trebuie să ies din sală 

pentru a aduce cei 10-12 cetățeni care sunt jos. 

D-nul consilier Filimon: Dl Grigoraș nu aveți dreptul să vorbiți. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: O să votăm în lipsa 

dumneavoastră dacă plecați, doamnă, vă consemnez ca absentă dacă plecați din sală.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Mă bucur foarte tare, am fost prezentă până 

la punctul 22. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot. Mai aveți 

amendamente? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Da, dar dacă nu mă lăsați să vorbesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Eu vă las dar dacă colega 

dumneavoastră nu vă lasă. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Aveți răbdare să termin ce am de spus, nu? 

Domnule președinte, e prea multă agresivitate, rugați-l pe consilierul … să iasă afară. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Mă obligați să supun la vot 

proiectul.  
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D-nul consilier Neculai Tănase: Îl supuneți la vot când trebuie să îl supuneți. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Îl supun când vreau eu.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Supuneți-l.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cine este pentru? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu sunteți dumneavoastră singuri aicea, nu faceți 

abuzuri, eu înteleg că faceți abuzuri dar haideti că vă vede lumea.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Faceți plângere penală.  

D-nul Consilier Iorga Marius: Domnule președinte, îmi permiteți? Referitor la 

discutia domnișoarei Dimitriu, m-am uitat, nu este nimeni jos, sunt doar 5-6 persoane 

care stau la usă. Dacă dumneavoastră, sunt 5-6 persoane la ușa într-adevar dar nimeni 

nu este jos.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier avețí 

amendament? Aveti sau nu aveți? Spuneți. 

D-nul Consilier Iorga Marius: Prin urmare, lăsați-mă să termin, domnișoara 

Dimitriu a mințit, nu a fost corectă cu noi.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnule consilier Tănase  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule președinte de ședință, nu-i lăsa de 

pe hol în interiorul sălii de ședintă și mai sunt oameni . 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier, lasați-l să 

vorbească pe colegul dumneavoastră, poftiți. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Haideți dați-l afară pe acest consilier.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Să vă fie rușine.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Să vă fie dumneavoastră rușine 

domnișoară.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dumneavoastră să vă fie rușine că 

nu dați voie oamenilor să intre în sală. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Eu nu dau voie?  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Da, înafara primăriei este un domn doctor 

venerabil care stă afară, în frig să vă fie rușine. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Doamnă sunt aici cu 

dumneavoastră cum adică nu am dat eu voie? Domnule Tanase, vă rog mai aveți ceva 

de spus sau supun la vot? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Da vedeți, din pacate, dacă lucrurile erau corecte 

de la început, dumneavoastră ați vrut să vă ascundeti … 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Spuneți amendamente. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Excedentul bugetar, să nu cumva să creadă 

cineva că este o înflorire a Municipiului Focșani și avem excedent, ăștia sunt bani 

necheltuiți, care sunt din 2016, jumătate au rămas la Focșani, jumătate i-a luat – i-a furat 

Guvernul PSD ca să știe toată lumea.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Asta este o acuzație foarte gravă ce 

spuneți domnule consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Avem o grămadă de bani, care i-am pierdut, asta 

se știe. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Este înregistrată asta. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Este adevărat?  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: nu este adevărat. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Nu este adevărat? Doamna Grosu va rog frumos 

să spuneti cât s-a perdut prin excedentul bugetar?  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Sunteți președinte acuma? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Rugați-o pe doamna Grosu să ne spună și nouă 

câți bani s-au perdut la nivelul Municipiului Focșani prin excedentul ăsta bugetar. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ați spus că aveți niște 

amendamente.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Sunt banii furați de Guvernul PSD. 

D-nul consilier Nedelcu: Domnul consilier corect se spune “pierdut” nu “perdut”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Cum? Mă uit la dumneavoastră, sunteți ca niște 

copii mici, vă bucurați de nimic, vorbesc serios, eu vreau sa discutăm chestii serioase, 

ați coborât prea mult nivelul, nivelul discuției este foarte coborât. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot, îmi pare rău. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Lăsați-mă să discut, domnule președinte.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Au trecut 2 minute. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Și ce dacă au trecut două minute, care-i 

problema? 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot amendamentul… 

D-nul consilier Neculai Tănase: Stați puțin domnule trebuie să țineti cont și de 

noi. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cine este pentru? împotrivă? 

Abțineri? 

D-nul Secreta Eduard Corhană: Domnilor amendamentul domnului Iorga care 

are 4 componente s-a aprobat cu 20 de voturi “pentru”.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Avem și noi amendamentele noastre.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ați vorbit mai mult de 2 minute, 

conform regulamentului Consiliului Local… 

D-nul consilier Neculai Tănase: Da de ce ne bagăți pumnul în gură?  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Păi ați vorbit mai mult de 2 minute 

pe lângă subiect. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Noi suntem civilizați, avem niște amendamente. 

D-nul consilier Iorga: Dați-mi voie să vorbesc, lăsați-l pe domnul consilier 

Tănase că vorbește la televizor. Domnule Secretar au fost 5 sub puncte 5, să se 

consemneze.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Cum domnului Iorga i-ați permis să facă un 

amendament, trebuie să ne permiteți și nouă.  

D-nul consilier Nedelcu: Haideți domnule consilier nu mai băteți câmpii, treceți 

mai repede la subiect. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Eu trec la subiect dar dacă nu mă lăsați să 

vorbesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot proiectul nr 22 

împreună cu amendamentele.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Ăsta este modul dumneavoastră de a discuta.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Ceea ce faceți este un abuz, domnule 

președinte de ședință. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule președinte avem amendamente. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Este un abuz, este abuz domnule președinte. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule președinte avem amendamente. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Dumneata înțelegi lucrul ăsta? Sunt 

amendamente, sunt proiecte. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnule consilier ați vorbit numai 

pe langă subiect la acest proiect.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Există un personaj care a putut să facă un 

amendament, eu n-am putut să fac un amendament. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Faceți amendament.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Deci vedeți, numai jigniri, dumeavoastră știți să 

faceți numai jigniri, vă hliziți pe acolo și vă bucurați pentru nimic, haideți să vorbim 

serios domnilor, aveți capacitatea? Eu cred în colegii de la PSD că au capacitatea.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dar spuneți amendamentul 

domnule, spuneti amendamentul sau nu spuneți? 

D-nul consilier Iorga: Ei, când a fost vorba de amendamente, umblau pe scări. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Păi da, vorbiți de 10 minute. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Respectăm cetățenii domnule vice, 

respectăm cetățenii, așa se numește. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Tanase aveți 1 minut ca să 

spuneți amendamentul, vă rog, vorbesc foarte serios că supun la vot, vorbesc foarte 

serios acum, aștept amendamentele, vă rog frumos, domnul Viceprimar? Domnișoara 

Dimitriu? Vorbiți afară vă rog frumos, dacă doriți. Doamna consilier, vă rog. 

D-na consilier Drumea: Aș dori să fac și eu un amendamend privind reabilitarea 

și asfaltarea străzii Fundătura străzii Fundatura Gh. Asachi, pentru că a fost omisă și aș 

vrea să fie prinsă în capitolul 8402. Mulțumesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da. Ok alt amendament? Supun la 

vot amendamentul doamnei consilier Drumea. Dar este prinsă.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Fiți puțin mai atenți că asta nu este prinsă, e 

diferență.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Am înțeles orice om greșește, și 

dumneavoastră greșiti este, nu este, vedem. 

D-na consilier Drumea: Este strada Gh Asachi și Fundătura, unde locuiesc 7 

familii.  

 D-nul consilier Neculai Tănase: Spuneți domnul președinte că am văzut că aveți 

răbdare. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Mulțumesc că vorbiți neîntrebat 

domnule consilier, alte amendamente mai sunt? Doamna consilier Ciocoeaș.  

D-na Consilier Ciocoeaș: Mulțumesc frumos. Strada Trotuș, partea cu blocuri. 

Am fost și am vorbit cu cetățenii, de 30 de ani nu a fost reabilită aceasta stradă. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Aveți amendament? Suma, va rog. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot amendamentul 

doamnei consilier Drumea. Cine este pentru? Cu acea mică greșeală care s-a întamplat.   

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Drumea la proiectul 22 şi 

se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 
D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule președinte ați văzut, dacă ați avut 

răbdare? Așa se face, civilizat, ne ascultăm unii pe alții, mi se pare atât de simplu dar 

trebuie puțină voință.  
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot proiectul cu cele 2 

amendamente.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Mai sunt amendamente domnule vice.   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Am întrebat… 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Uitați că ridică consilierii mâna … 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dar am întrebat…nu ați fost atentă  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: dumneavoastră nu sunteți atent, ba 

domnișoară, ba doamnă, ba vă văd ba nu vă văd, scuzați-mă aveți probleme orl? Dacă-i 

așa mergeți la consult.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: V-am întrebat și vorbeați cu 

domnul viceprimar.  

D-nul consilier Nedelcu: Păi dacă-i așa spuneți-ne dumneavoastră doamnă sau 

domnișoară că nici noi nu știm. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot acest proiect cu tot cu 

cele 2 amendamente, cine este pentru?  

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule președinte mai devreme ați fost un tip 

ok, ca să zic așa … 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Fără jigniri, da? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dar nu vă jignește nimeni, domnule. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnișoara aia dorește să mă 

jignească pe mine. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Nu sunt domnișoara aia, domnișoara 

Dimitriu dacă nu știți să vorbiți.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cum vorbiți dumneavoastră 

domnisoară așa vorbesc și eu cu dumneavoastră, respectul pe care-l oferiți vi-l ofer. 

Mai este un amendament… 

 D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Supusese proiectul la vot, domnule vice. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dumneavoastră aveți gura cam 

mare domnișoara consilier, spuneți, vă rog, vă ascult domnișoara consilier, sunt foarte 

mulți oameni care vă așteaptă pe dumneavoastră.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Da, imediat, foarte bine, așa și trebuie. 

Tocmai ce am discutat de o inițiativă de proiect pe care am depus-o anul trecut, este 

vorba de inventarierea unuităților de învățământ unde domnul Primar spune că sunt 30 

de unități, îl contrazic, este adresa de la ISJ, sunt 28 domnule Primar și jumătate din ele, 

însemnând 50% nu sunt dotate cu apă caldă așa că nu mai spuneți că sunt.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Amendamentul vă rog domnișoară.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Dotarea tuturor unităților de învățământ. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Suma vă rog. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Nu știu să vă spun pentru că în funcție de 

studiile care se vor face necesită boiler, instant sau centrală termică, domnule vice. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu avem cum să prindem fără 

sume.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Încă o dată, ținând cont că este din 

noiembrie înregistrată, nu vă interesează de soarta elevilor și a cadrelor didactice din 

Municipiul Focșani. Multumesc. Următorul amendament.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ăsta a fost amendamentul – nu ne 

interesează de soarta elevilor… 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Sunteți prea intolerant, fiți puțin mai tolerant. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Nu mă interesează. Este chiar plăcut, faceți 

foarte bine ceea ce faceți! 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vorbiți hilar. 

d-nul consilier Iorga: Mai aveți amendamente? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Da, este vorba de alocarea din excedentul 

bugetar pentru hidrantul exterior care trebuie montat la Școala nr 3 în vederea obținerii 

autorizației ISU, pe care nu o are din cauza acestui lucru, lucru pe care la fel, domnul 

Primar ar fi trebuit să-l știe. Și un al treilea amendament asfaltarea și reabilitarea străzii 

Rarău din Municipiul Focșani pe care Domnul Primar a spus că acolo va fi întâi 

reabilitare termică, eu zic că ar fi cazul să vă îndreptați și către strada aceea, oamenii 

sunt disperați pentru că arată într-un… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Punem asfalt și pe urmă spargem, nu? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Primar, în primul rând vorbiți la 

microfon, și 2, nu mai amăgiți oamenii că faceți ceva și după aia faceți reabilitare de 

stradă și iarăși în 10 ani oamenii ăia nu au asfaltul cum trebuie. Mulțumesc.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ăsta este amendamentul? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Da, sunt 3 amendamente. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Câți bani să alocăm pentru asfalt? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Întâi veți aloca banii, 40mii lei pentru 

studiile D.A.L.I. Mulțumesc. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: De unde îi luăm? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: De unde îi luați? De la capitolul, imediat vă 

spun, 8402 de la Primăria Municipiului Focșani unde se află reabilitarea străzilor, studii 

DALI refacere infrastructrură străzi, sistematizare vertical și spații verzi, aici aveți 180 

mii alocați, puteți să alocați 40 de mii, pentru că astea sunt sume estimative din 

excedentul bugetar, pentru aceste studii care trebuiesc făcute până la reabilitarea 

efectivă a străzii, știm că este un process foarte îndelungat, e adevărat. Mulțumesc. 

Se supune la vot amendamentul domnișoarei consilier Dimitriu la proiectul 22 

şi nu se aprobă cu 8 voturi „pentru” și 12 voturi „abținere”. 
D-nul consilier Neculai Tănase: Mulțumim colegilor PSD, bravo, felicitări. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Bravo! Hidrantul de la Școala nr. 3 este montat 

domnișoară. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Primar l-ați montat personal? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnișoară, v-am dat voie să vorbiți. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: L-ați montat personal? Puteți să-mi spuneți, 

vă rog, unde aveți dovada scrisă că acel hidrant este montat? În condițiile în care ISJ-ul.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Vreți să mergem acuma pe teren să vi-l arat? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: ISJ-ul spune că nu are autorizație ISU și 

așteaptă alocarea acelor bani. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnișoară este altceva, dacă nu are autorizație 

ISU este… 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Primar, dumneavoastră.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Dumneavoastră chiar nu înțelegeți niște lucruri 

…mergem pe teren acum împreună cu reprezentanții presei să vi-l arătăm că este 

montat?  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu mergeți? De ce nu mergeți? 
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D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Nu…nu vă pot crede. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Doi la mână, pentru gardul de împrejmuire al 

Școlii nr 3, anul trecut, Școala nr 3 a avut alocată suma de 200 mii lei (2 miliarde de lei 

vechi sau cât a avut d-na Grosu) 20 de mii (200 milioane vechi) pentru reparația 

gardului, e doar un segment de gard.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  Domnul Primar, mă scuzați, trebuia sa-i cereți 

voie domnului președinte ca să vorbiți cu doamna Grosu, mie nu mi-ați dat voie să 

vorbesc cu doamna Grosu.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dumneavoastră ați vorbit oricum 

cum vreți dumneavoastră. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Eu semnez state de plată.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  Și care-i problema? Aici suntem în Consiliul 

Local.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dar dumneavoastră cum vorbiți? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dar nu contează, suntem în Consiliul Local, nu 

suntem la Primărie, dumneavoastră, aici în consiliul local sunteți oaspete și vă primim 

cu drag dar respectați niște reguli.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Vă dau explicații dacă vreți … 

D-nul consilier Neculai Tănase: Regulile trebuie să fie respectate de toți, nu 

numai.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dumneavoastră respectați regulile? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Eu am alt statut față de dumneavoastră, îmi pare 

rău, când o să … 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ce statut aveți? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: De Primar, dacă nu știați. 

D-nul consilier Neculai Tănase: De Primar? Foarte bine, ce proiecte ați făcut în 

Municipiul Focșani? Ați făcut ceva până acuma? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Eu vă răspund la subiect și dumneavoastră…. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier, ca la piață. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da domnul Primar, spuneți vă rog 

continuați. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Așa cum am spus, anul trecut Școala nr. 3 a avut 

20 de mii de lei, sumă alocată pentru reabilitarea acelui gard, nu au făcut documentația 

necesară, se regăsesc acești bani, în continuare alocați pentru Școala nr 3, într-un capitol 

general. Vreți să vă reamintesc faptul că v-ați opus la un proiect mult mai important 

pentru Școala nr 3 extinderea și finalizarea clădirii cu 12 clase? Și vă doare acum de 

gard? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Spuneți și de ce, nu ne-am împotrivit. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu v-am dat cuvântul domnișoara 

consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Cum puteți să mințiți? N-am votat noi proiectul 

ăsta? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: V-ați abținut de 2 ori. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: A treia oară. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul primar, ne uităm ochi în ochi, acest 

proiect este făcut de noi.  
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: A treia oară domnul consilier a 

treia oară a fost votat.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Cum puteți să mințiți, domnule a cincea oară, a 

șaptea oară, nu mai mințiți, vă rog eu frumos. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Să știe oamenii… 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dumneavoastră trebuie să faceți ceva în Focșani 

ca să vă voteze lumea, numai cu minciuni, nu merge, incompetența este grasă.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Mediocritatea la PNL e și mai crasă  

D-nul consilier Nedelcu: Se zice “crasă” nu “grasă”. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: N-ați votat domnilor, n-ați votat, de 2 ori n-ați 

votatm ce tot vorbiți?  

D-nul consilier Neculai Tănase: Eu văd că aveți tupeu la maxim, nu vă e jenă? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: N-ați votat de 2 ori, domnule consilier, că vă 

apreciez foarte mult și vă respesc, sunteți vechi în consiliul Local, spuneți 

dumneavoastră, v-ați abținut grupul PNL de 2 ori împotriva unui proiect cu privire la 

extinderea cu 12 clase a Școlii Nr. 3? În 2 ședințe consecutive?  

D-nul consilier Buzoi: Da, așa este, dar finalitatea este că am votat acest proiect. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dar s-au pierdut 3 luni. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Eu am zis că v-ați abținut de 2 ori. 

 D-nul consilier Buzoi: Finalitatea a fost aceasta.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu creșteți în sondaje …  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu cresc în sondaje dar vreau să vă arat că 

mințiți sau aveți memoria scurtă.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Ca să știți foarte bine, este votat de noi, nici nu 

trecea dacă nu-l votam noi.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier, vorbiți cu 

colegii dumneavoastră. 

Supun la vot proiectul 22 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr 22 şi se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” și 8 abțineri, devenind hotărârea nr.  82. 

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

Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Viceprimar Marius Iorga. 

D-nul consilier Marius Iorga: Vă mulțumesc domnule Președinte, vreau să fac și 

eu un amendament la proiectul pentru aprobarea bugetului, am 4 capitole cu sume ce se 

vor suplimenta și anume - se suplimentează cu 45,50 mii lei bugetul Școlii nr. 3 Focșani 

reprezentând vărsăminte la bugetul de stat aferente persoanelor cu handicap neîncadrate. 

-se suplimentează cu 75,50 mii lei bugetul Școlii Ștefan cel Mare Focșani reprezentând 

vărsăminte la bugetul de stat aferente persoanelor cu handicap neîncadrate. 

-se suplimentează cu 48,00 mii lei bugetul Liceului Tehnologic G.G. Longinescu 

reprezentând vărsăminte la bugetul de stat aferente persoanelor cu handicap neîncadrate. 

-se suplimentează cu 2.100,00 mii lei bugetul Primăriei pentru acordare de subvenții 

după cum urmează: 800,00 mii lei la Teatrul Municipal și 1.300,00 mii lei la Ansamblul 

Folcloric Țara Vrancei. 

La activitatea autofinanțată, se suplimentează bugetul Colegiul Tehnic Auto Traian 

Vuia cu suma de 80,00 mii lei pentru achiziție autocamion de categoria C1, sumă care 
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va fi acoperită astfel: 49,00 mii lei din excedentul bugetar al activității autofinanțate a 

colegiului și 31,00 mii lei prin diminuarea articolului bugetar ”Carburanți”. 

-se diminuează cu 1.169,00 mii lei bugetul Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență la articolul ” Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” 

-se diminuează cu 500,00 mii lei bugetul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice la 

capitolul ”Cultură, recreere și religie”, articolul ”Materiale și prestări servicii cu caracter 

funcțional”. 

-se diminuează cu 600,00 mii lei fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului 

local. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Acest buget trebuia discutat în dezbatere publică, 

conform Legii. Nu am reușit să dezbatem, ați încălcat leagea, asta e, 2 legi ați încălcat, 

haideți să discutăm acum nu? Deci bugetul Municipiului Focșani… 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Aveți amendamente? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Trebuie să discutăm bugetul, cum adică dacă am 

amendamente? Bugetul Municipiului Focșani este aproape la jumătate față de cel de 

anul trecut, probabil că știați, probabil că nu știați, eu aș vrea să-l întreb pe domnul 

Primar: vă mulțumiți cu sumele în scădere care sunt anul acesta? Câți bani pierdem 

pentru că anul trecut nu s-au făcut investiții? Eu aș vrea să vă mai spun încă 

ceva...bugetul pe anul acesta este în proporție de 90% copy-paste a bugetului de anul 

trecut pentru că știm foarte bine, anul trecut nu s-a făcut nimic, s-a făcut doar strada 

Unirea Principatelor care era după vremea domnului Bacinschi și de asta s-au și pierdut 

bani, că a fost excedent bugetar, nu s-au cheltuit bani, nu s-a făcut nimic. De asemena 

vă rog, o rog pe d-na Grosu să ne spună clar, în bugetul din 2018 câți bani au fost 

alocați pentru Zilele Focșaniului, Bachus și pentru Revelion. S-au făcut aceste alocări de 

acum sau vor fi dați din fondul de rezervă sau de la investiții? Poate chiar  de la reparații 

de străzi, cu câteva zile înainte de aceste evenimente. Eu nu am regăsit ca aceste acțiuni 

a fi bugetate.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: De care buget vorbiți 

dumneavoatră? De anul trecut?  

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu, de bugetul de anul acesta, v-am spus că 

trebuie să fiți puțin mai atent.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Pe dumneavoastră nu prea vă 

înțelege nimeni.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Lăsați-mă că eu vreau să discut cu d-na Grosu 

sau cu cine se pricepe pe buget. Vreau să știm clar de acum cât își poate susține bugetul 

în scădere, an de an niște paranghelii mult prea scumpe față de ceea ce putem susține 

financiar.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Primiți în scris.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Trebuie să spuneți, foarte clar sumele, defalcate, 

pentru fiecare eveniment. Anul trecut l-am întrebat pe domnul Primar, a transferat niște 

bani, că am văzut că acuma transferă iar la Teatru, 7 miliarde a transferat anul trecut, l-

am rugat vreo 4 luni de zile la rând să spună ce face cu banii ăia la Teatru, știu că au fost 

în paranghelie în Piața Unirii, a spus că răspunde în scris, nici acuma nu mi-a răspuns, 

deci cam așa se face administrație la Primăria Focșani, ne închidem, ne blocăm în 

primărie, nu lăsăm consilieri PNL să poată intra în primărie. Deci aștept răspuns la 

întrebările care le-am pus. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: O să primiți răspuns în scris.  
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D-nul consilier Neculai Tănase: Domnu noi aicea discutăm bugetul, nu primim în 

scris, deci dumneavoastră nu vorbiți așa, vorbiți clar. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Am vorbit foarte clar, o să primiți 

răspunsul în termenul legal. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule președinte, noi nu am făcut dezbatere 

publică, s-a încălcat Legea 215 în care dezbaterea publică a bugetului local este 

obligatorie, ați citit legea 215?  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: A treia oară nu vă mai răspuns, v-

am răspuns de 2 ori. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Trebuie să se țină cont de solicitările exprimate 

în mediul public, deci cetățenii cum sunt aicea, pot să vină cu fel de fel de proiecte, cu 

fel de fel de idei pentru că fiecare stă undeva, într-o zonă din Focșani și sunt convins că, 

după cum știm cu toții cum arată Focșaniul în ziua de azi, peste tot sunt probleme, deci 

oamenii vor să vină cu niște proiecte nu? Atunci trebuie să le dăm dreptul. Eu revin la 

întrebarea: Domnule Primar câți bani pierdem pentru că anul trecut nu s-au făcut 

investiții? Dacă nu, să răspundă D-na Grosu. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nici un ban. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nici un ban? Din excedendul bugetar?  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Da, citiți legea bugetului de stat. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule Primar vorbiți cu o persoană care cât 

de cât se pricepe … 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Ați citit legea bugetului de stat pe 2018? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Lăsați-mă cu legea bugetului de stat, noi vorbim 

aicea de legea bugetului Focșaniului…. legea bugetului Uniunii Europene…deci 

dumneavoastră luați totul în derizoriu…îmi pare rău…deci totul este în derizoriu. Am 

pus niște întrebări și vă rog eu frumos să o rugați pe d-na Grosu să îmi răspundă, atât 

vroiam să o rog, nimic altceva, d-na Grosu sunt convins că va spune corect, pentru că se 

înregistrează și se vede, și după aia putem face comparație, eu am încredere că d-na 

Grosu …. o rog pe d-na Grosu să ne spună din bugetul anului 2018 câți bani au fost 

alocați … 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: O să primiți răspuns în scris în 

termen legal. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Suntem la buget…nu răspuns în scris, cum să dai 

răspuns în scris?  

  Primar Cristi Valentin Misăilă: Aveți un buton de oprire undeva? Haideți vă 

rog frumos, dacă vreți să vă dau răspunsul, dacă nu, nu. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Vorbiți domnul Primar, vă rog. 

  Primar Cristi Valentin Misăilă: În primul rând, sunteți în eroare pentru că, mai 

devreme, ați discutat și resdiscutat proiectul 22 în care se discuta despre excedent, acolo 

se dau explicații foarte clare din ce este compus excedentul anului 2016 și 2017 și cum 

va fi el utilizat (nu a fost o singură stradă care s-a făcut, domnul consilier, în 2017, au 

fost mai multe străzi – câte s-au putut face conform legislației, pentu că trebuie să o 

spunem foarte clar, așa cum am spus-o de foarte multe ori ….) 

D-nul consilier Neculai Tănase: Eu v-am întrebat ceva.   

Primar Cristi Valentin Misăilă: Facem dezbatere publică, da? Am dreptul să 

răspund? Dacă îmi dați voie, dacă nu veți primi răspuns în scris. În 2017 s-au finalizat, 

într-adevăr, strada Unirea Principatelor, Cotești, s-au lucrat mai multe proiecte, iar când 
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spun că s-au lucrat mai multe proiecte suntem acum în situația de a trece la execuția 

efectivă a mai multor străzi. Așa cum am spus-o de fiecare dată, doar pentru un singur 

proiect, în situația în care mai avem contestații, durează minim minimorul 255 de zile. 

Având în vedere faptul că în 2017 bugetul statului a fost aprobat cu o maximă întârziere, 

așa a vrut domnul președinte Iohanis, vă reamintesc, da președintele dumneavoastră, 

dați-mi voie să vorbesc.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu este vorba despre asta… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Ba da face vorba, pentru că dacă nu știți 

procedura, că nu înțelegeți, faceți numai scandal și nu știți nimic. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Credeam că vă pricepeți că sunteți finanțist.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Păi sunt domnule, și nu mi-e rușine să spun 

treaba asta, și vă explic, niște proceduri legale, cred că le știu și cei de la padocul de 

câini mai bine ca dumneavoastră, dar nu mai contează treaba asta.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Vedeți că jigniți. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Jigniți oamenii care lucrează acolo, sunt 

cetățeni.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Sunt muncitori necalificați, eu nu pot să am 

pretenții la dumnealor să știe mai multe decât dumneavoastră, dar văd că știu mai multe 

ca dumneavoastră. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Dumneavoastră jigniți.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: I-am lăudat, nu i-am jignit, dar în fine, nu mai 

are importanță. În anul 2017, așa cum spuneam, s-au făcut foarte multe proceduri de 

achiziții prin care s-au făcut documentații pentru proiecte care anul acesta vor fi puse în 

operă. În 2017 ne-am închis cu un excedent de aproximativ 12 mil de lei. Legea 

bugetului de stat pe 2018 prevede următorul aspect: se reduc alocarile bugetare din 

TVA si impozit pe venit cu jumatate din excedentul anului 2016. Vă reamintesc, stimați 

consilieri, doamnelor și domnilor ce participați la această ședință, că în 2016 abia am 

început mandatul cu o lună întârziere, mulțumită consilierilor liberali care nu s-au 

prezentat la 2 ședințe consecutive. Este total imposibil în jumătate de an să poți să 

cheltui un excedent pe niște proiecte pe care nu le aveai. De aceea s-a închis anul 2016 

cu așa excedent de 35 milioane. Dar tot în legea bugetului de stat din 2018, 

parlamentarii PSD, nu PNL, pentru ca dl deputat PNL în loc să fie la dezbaterea 

bugetului de stat pe 2018, să se zbată într-adevăr pentru ceea ce a fost trimis de 

dumneavoastră dragi cetățeni ai Municipiului Focșani, în Parlamentul României, era 

prezent aici, să se bată pentru taxa de habitat, era mai importantă taxa de habitat decât o 

lege a bugetului de stat, dar nu-i problemă, trecem și peste acest aspect, s-a aprobat 

legea bugetului de stat domnul consilier, în care deputații PSD au aprobat unul din 

amendamente foarte important, alocările de la bugetul de stat pentru bugetele locale vor 

fi cel puțin la nivelul anului 2017. Concluzia: nu pierdem nimic în 2018 domnule 

consilier. Mai mult decât atât, execedentul anului 2017 nu a influențat cu nimic alocările 

bugetare de la bugetul de stat, da, într-adevăr, în acest moment, avem un buget, așa cum 

vă spuneam, mai mic cu 17,5 milioane de lei care nu au fost alocați conform prederilor 

legii bugetului de stat. Are legătură legea bugetului de stat cu legea bugetului local. Și 

legea bugetului de stat este lege specială care bate Legea 215 de care ziceți 

dumneavoastră cu dezbaterea publică. Noi ne-am conformat legii și am răspuns perfect 

tuturor prevederilor legale, mai mult decât atât, cetățenii care au fost interesați au avut 

timpul necesar să transmită, și am ieșit public, și am spus că s-a publicat, și așteptam 
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opinii. Am evitat să facem o dezbatere publică, domnilor cnsilieri PNL pentru a evita un 

alt circ marca PNL. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Prima oară în istoria Focșaniului.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Da, prima oară în istoria Focșaniului când avem 

un Consiliu Local de circ, asta este un Consiliu Local de circ în care veniți cu tot felul 

de recidiviști să ne faceți nouă aici teoria chibritului și să ne dați lecții de moralitate.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Numiți, domnule Primar, ce vreți să spuneți? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Da, recidiviști prin minciuni, prin tot ce faceți 

dumneavoastră. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Numiți. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Asta este, iar toți acești colegi și toți acești 

cetățeni care sunt în sală nu vin aici ca să stea să vadă imparțialitatea pe care 

dumneavoastră vreți să o prezentați.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Eu zic că ar fi bine să administrați orașul. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Ați chemat toți angajații Primăriei, îi țineți 

peste program doar pentru. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu sunt angajații primăriei sunt cetățeni ai 

municipiului . 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Vreți să-i numesc eu? I-ați ținut peste 

program ca să fie prezenți în sală în loc să se ducă acasă. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnișoara consilier vorbiți 

neîntrebată. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Deci despre ce vorbim? Au treburi domnule 

primar. Destul că convocați ședințe extraordinare la ora 7.30 dimineața despre ce 

vorbim? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnișoară, aveți măcar bunul simț să-mi dați 

voie să termin ce-am început? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Este vorba despre abuz în serviciu. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu este vorba despre abuz în serviciu. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Este tot ceea ce puteți face, asta este 

administrarea orașului.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: I-am invitat ca să vadă cât de mult îi jigniți de 

fiecare data și cine jignește. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Dumneavoastră i-ați făcut incompetenți pe 

angajații primăriei domnule Primar, există înregistrare în ședință publică, noi i-am făcut 

sau dumneavoastră? 

 Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnișoară, toate documentele care le semnez 

eu trec prin mâna acestor colegi.  

D-nul cetățean Cristi Irimia: De care v-ați plans…aici în ședință. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Iar vorbiți neîntrebat domnul 

cetățean? V-a întrebat cineva? V-a dat cineva cuvântul? Păi și atunci să părăsiți sala, așa 

vorbiți? Ca la piață? 

D-nul Cristi Irimia: Nu mi-a dat, și? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: M-am plâns la început, dar au început să lucreze, 

domnilor, și lucrează.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vă rog frumos să părăsiți sala.  

D-nul cetățean Cristi Irimia: Ați citit regulamentul? 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dacă vorbiți.  

 D-nul Cristi Irimia: Folosiți cei șase pași, nu aveți voie să mă evacuați direct, 

învățați cei 6 pași.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cei 6 pași? Vreți să vă citesc? 

D-nul Cristi Irimia: Da, îi faceți incompetenți pe angajații dumneavoastră. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Să nu vorbiți neîntrebat da? atâta 

v-am rugat frumos, da? 

D-nul Cristi Irimia: Vă rog frumos să citiți regulamentul.  

D-nul consilier Nedelcu: Domnul Irimia, noi ne cerem dreptul să vorbim, 

dumneavoastră, consilierii PNL vorbiți neîntrebați, vorbiți mereu fără … 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: În ce calitate sunteți 

dumneavoastră aici? 

D-nul Cristi Irimia: În calitate de jurnalist. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Și puteți vorbi oricând?  

D-nul consilier Nedelcu: Domnule Primar lăsați-mă puțin. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu sunteți acreditat domnule Cristi Irimia. 

D-nul consilier Nedelcu: Nu aveți dreptul decât dacă vă cereți dreptul la cuvânt . 

D-nul Cristi Irimia: Au dreptul ziariștii să vină la ședință sau nu? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu sunteți acreditat. 

D-nul Cristi Irimia: Nu aveați dreptul să mă dați direct afară. 

D-nul consilier Nedelcu: Domnule stați jos, acolo, că vă stătea foarte bine. 

Domnișoara Dimitriu, spuneți-mi și mie, vă rog frumos, din cei care au venit aicea, 

acești cetățeni, câți au carnet de partid PNL? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Pot să vă răspundă dumnealor, au o reală 

problemă, la Diverse o să vedeți despre ce este vorba dar îi luați în derizoriu pe cetățenii 

municiupiul Focșani. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnule Cristi Irimia, vă rog 

frumos să nu mai vorbiți . 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: O să vedeți la Diverse despre ce este vorba, 

nu-i mai luați în derizoriu pe cetățeni.  

D-nul consilier Nedelcu: Eu am întrebat de partid, nu i-am luat în derizoriu, 

domnișoară, lăsați prostiile. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Cristinel? Puteți vorbi 

când vreți dumneavoastră? Nu aveți dreptul să vorbiți.  

D-nul cetățean Cristi Irimia: Nu aveți dreptul să mă dați direct afară. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu aveți dreptul să vorbiți.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Sunați la 112, i se face rău omului.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul președinte? Haideți să trecem la 

dezbaterea publică, 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Dați-mi voie, domnule președinte, o rugăminte 

mai am, stimați colegi, care vă simțiți abuzați că v-am rugat să participați la această 

ședință, să vedeți și dumneavoastră cum are loc, vă rog frumos, sunteți liberi să mergeți, 

ridicați-vă și mergeți.  

D-nul consilier Nedelcu: Domnule Primar, dacă îmi dați voie, dacă îmi permiteți, 

am o rugăminte, aduceți-i o scară domnului consilier județean, că-i învățat să vorbească 

numai pe sus, pe acoperișuri, pe alte chestii, urcați-vă sus acolo domnule pentru că nu 
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sunteți invitat să vorbiți, nu aveți dreptul de a vorbi, trebuia să vă cereți dreptul de a 

vorbi, încălcați regulamentul. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: O pauză de 5 minute. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot amendamentul făcut 

de domnul Marius Iorga Eusebiu. Cine este pentru? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Stați așa putin, asta pe ce e? pe buget? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Păi stați puțin, bugetul trebuie să-l mai discutăm, 

ăsta e bugetul Focșaniului pe 1 an de zile domnul președinte 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dar știți lucrul ăsta? 

D-nul consilier Radu Nițu: Domnule Președinte haideți că îl lămuresc eu, 

domnule a făcut un amendament domnul consilier Iorga, îl supunem la vot, trecem la 

altul și tot așa, nu așa vorbim continuu și nu se înțelege nimic.   

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu se poate așa. 

D-nul consilier Radu Nițu: Ba da, se poate așa, întrebați-l pe domnul Secretar . 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: La urmă tot și după aia. 

D-nul consilier Radu Nițu: Nu la urmă că nu mai știm ce votăm după aia. 

 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Marius Eusebiu Iorga se 

aprobă cu 12 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: Eu vroiam să continui discuția pentru că eu îi 

adresasem niște întrebări domnului Primar “Domnule Primar ați spus că strada Unirea 

Pricipatelor…  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Aveți amendamente domnule 

consilier? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Aici se discută de buget, nu discutăm de coșul de 

gunoi.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu Este un proiect domnule consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Haideți să fim serioși.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Aveți 2 minute. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule Primar ați spus că strada Unirea 

Pricipatelor s-a terminat. Este adevărat că s-a terminat sau …. pentru că am văzut că ați 

alocat aproape 600 mii lei pentru anul ăsta, deci nu-i terminată Unirea Principatelor. 

Dumneavoastră ați zis că s-a terminat, este un proiect început după vremea domnului 

Bacinschi și vroiam să vă mai întreb încă ceva, aveți la studii de fezabilitate, studii topo 

și așa mai departe, am făcut eu o însumare acolo și sunt cca 9 milioane de lei deci cu 

toate studiile, fezabilitate, topo, geo, și așa mai departe, DALI, după calculele mele când 

faci studii de fezabilitate de 9 milioane de lei trebuie să ai un buget de vreo 180 - 190 

milioane de lei ca să duci la realizare acele proiecte spun corect? Vă spun eu că un 

studiu e 3-5% să spunem așa ei când la bugetul Focșaniului nu sunt mai mult de 90 de 

milioane și avem de plătit poliție 5 milioane, avem salariile angajaților din primărie, 

aproape jumătate din buget, eu nu înțeleg de ce băgați dumneavoastră 9 milioane în 

studii de fezebilitate când puteați să băgați 2, făceți pentru următorii 2 ani, pentru că 

aceste studii expiră iar dumneavoastră la anul iar veniți cu studii de fezabilitate și tot 

așa, ăștia sunt niște bani care se duc nu se știe unde, asta este părerea mea . 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier am și eu o 

întrebare pentru dumneavoastră: care este bugetul Primăriei Focșani, spuneți-mi care 

este suma exactă. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Bugetul Primăriei Focșani l-ați pus pe site cu 166 

mil, acuma este cu 130 – 136. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Sunteți într-o eroare totală. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Pe site cu 166, aici 130, dumneavoastră ați pus 

niște date false, e un fel de cacialma de buget, de asta era bine să facem dezbatere 

publică, deci dumneavoastră ați dus lumea în eroare.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dumneavostră nici măcar nu știți, 

domnule consilier, care este bugetul Municipiului Focșani pe 2018, ăsta e adevărul  

D-nul consilier Neculai Tănase: Eu v-am spus că noi aicea nu discutăm de coșul 

de gunoi, discutăm de chestii serioase.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Aveți proiectul la mapă și nici 

măcar nu știți care este bugetul, nu cunoașteți, vorbiți aiurea.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Lăsați-mă să vorbesc, luați-vă bugetul în față, i-a 

uitați 136 este anul acesta iar venituri și cheltuieli sunt 93 de milioane ăla de fapt este 

bugetul real, venituri și cheltuieli, dacă e să însumăm toate cheltuielile care le aveți eu 

nu știu ce vă mai rămâne, eu nu cred că vă mai rămân 10 milioane pentru investiții. 

Dumneavoastră faceți exact ca anul trecut, spuneți că faceți o grămadă de chestii dar 

practic nu o să aveți bani să faceți nimic pentru că v-a luat, prin execedentul ăsta 

bugetar, chiar dacă nu vreți să recunoașteți, v-a luat din 2016 ați avut 35 de milioane, v-

a luat jumătate, v-a luat 17 milioane. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier, vă dați cu 

părerea eronat pentru că nici nu știți care este valoarea bugetului pe anul 2018. Care este 

bugetul? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Uitați-vă aici. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Este eronat ce spuneți 

dumneavoastră. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Păi dacă dumneavoastră puneți cifre eronate pe 

site atunci îmi pare rău, asta e… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnule inginer îmi dați voie să vă spun eu? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Deci ăsta este un buget care va colapsa 

Municipiul Focșani. 2018 va fi iar un an pierdut cum a fost 2017, 2016. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Duceți oamenii în eroare domnule, 

duceți cetățenii în eroare. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Știți un proiect care s-a făcut anul trecut? Știți, ca 

viceprimar? Spuneți-mi 5 proiecte rapid . 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Le știți dumneavoastră?  

D-nul consilier Neculai Tănase: De asta nu le știu, că nu sunt, spuneți rapid 5 

proiecte. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cetățenii le știu, domnule consilier 

D-nul consilier Neculai Tănase: Mi-ați dat un răspuns foarte correct, m-ați 

lămurit, aștept pe domnul Primar să-mi spună, m-ați lămurit. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: nu sunt obligat să vă spun 

dumneavoastră. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: Dumneavoastră sunteți viceprimar și nu sunteți 

în stare să spuneți 5 proiecte care s-au făcut în Focșani. Nu știți de asta, că dacă știați 

spuneați: da domnule am 5, am 10, am 20 dar nu sunt nici 3-4. Vă mulțumesc. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vă mulțumesc și eu domnule 

consilier, bine că ați tăcut ca să votăm și noi proiectul ăsta o dată, spuneți domnule 

Dobre. 

Domnul consilier Dobre: Am observat că strada Ion Basgan este trecută în buget, 

ce vroiam să clarificăm cu toții, aici, după cum știți a mai fost un precedent cu strada 

Trotuș case și blocuri aș vrea să știu dacă în întregime se reabilitează și dacă s-a luat în 

considerare prin PUG străpungerea către Bulevardul Independenței. Mulțumesc.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Este luată în calcul și această străpungere, este 

toată strada, începând de la intersecția cu Bd. Independenței până la intersecția cu Mihai 

Eminescu, str Ioan Basgan, inclusiv tot acel calup de străzi Al Sahia, Fundătura Al 

Sahia, Str Lunei și Fundătura Lunei, sunt străzi care nu au fost asfaltate niciodată și care 

vor intra. Vreau să aduc la cunoștința tuturor celor care ne privesc astăzi că din 

nefericire, să vă spun de ce nu se fac domnul consilier Tănase anumite proiecte, în 

decembrie 2017 am transmis către Agenția Națională de Achiziții Publice 4 caiete de 

sarcini privind scoaterea la licitație pentru proiectare și execuție a următoarelor străzi: 

strada Poligonului, str. I. Bazgan, str. Cpt. Stoenescu, str. Revoluției, Cpt Crețu Florin, 

al. Parc, Al Sudului, toate aceste documente ne-au fost respinse fără a fi verificate pe un 

motiv, pentru care m-am certat foarte mult cu ei, pe un motiv total anapoda. Deci 

documentație depusă în 2017 decembrie și îmi spune că nu avem planul de achiziții 

aprobat pentru anul 2018, și ni le-au respins fără a fi măcar verificate, vă putem pune la 

dispoziție documentele. De aceea nu se fac, domnule consilier, anumite proiecte pentru 

că s-a întârziat foarte mult, pentru străzile Popa Șapcă, Dornișoarei, Ghinea Dorinel, 

Magheru, Teiului și Coșbuc, de 4 ori am avut caietul de sarcini respins, de 3 ori pentru 

același motiv, dar pica de fiecare dată la alt inspector și pentru o virgulă (unul spunea 

pune virgula altul spunea nu pune virgula). 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Da domnul Primar dar Guvernul și Parlamentul 

nu sunt ale dumneavoastră?  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Da, sunt. Și am fost la București și se lucrează la 

un proiect de modificare a Legii privind Achizițiile publice care să ne permit să 

urgentăm. În decembrie a fost emisă o Lege care a modificat Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice, în continuare se lucrează la modificarea normelor. Astea sunt 

problemele. V-am spus de fiecare dată 255 de zile minim din momentul în care inițiez 

un proiect, intrăm aici în Consiliul Local cu aprobarea alocării sumelor pentru 

elaborarea documentației tehnico - economice până în momentul în care se încheie 

contractual și se obține autorizația de construire și emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor. În 2017 am reușit în cele din urmă să începem acel parc tematic pentru cicliști 

care sperăm noi, până la ziua copilului, până la 1 iunie să fie finalizat, și mai sunt lucrări 

începute în Focșani, vreți să vă reamintesc la care v-ați opus?  

D-nul consilier Neculai Tănase: Spuneți-ne de Unirea Principatelor s-a terminat 

sau nu s-a terminat? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: S-a terminat partea de infrastructură stradală. 

Mai urmează doar partea de semnalizare rutieră și partea de spații verzi, dar strada 

Unirea Principatelor este circulabilă, cred că toată lumea a trecut pe acolo. 
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  D-nul consilier Neculai Tănase: Da, asta știu și eu dar cca 600 mii lei se bagă 

pentru chestiile astea, nu? 566 de mii . 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu au fost făcute plăți, pentru că pe finalul 

anului s-au făcut niște lucrări, s-a dat sistare pentru că au venit condițiile meteo 

nefavorabile și legea nu ne mai permite și nu au venit cu situațiile de plăți pentru a plăti. 

  D-nul consilier Neculai Tănase: V-am întrebat pentru că am văzut în buget. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Strada Cotești s-a finalizat. Vreți să vă mai spun 

câteva străzi care s-au făcut? Toader Țârdea, Trotuș, Oituz, Păun Pincio și pentru Oituz 

locurile de parcare nu sunteți de accord să le dăm în administrare.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Anul trecut spuneați de vreo 40 de străzi sau 38 

că vor fi făcute până la sfârșitul anului, acum spuneți de 3 străzi, mici. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: N-am spus că vor fi făcute, am spus că se 

elaborează documentația, haideți să nu dezinformăm.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Anul ăsta câte străzi faceți? Ca să avem aicea, să 

rămână. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Păi aveți în față domnule consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Faceți 20-30, ați zis că faceți vreo 48.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier dar ați votat, nu 

știți? 

D-nul consilier Neculai Tănase: V-am mai întrebat, domnule Primar, cu studiile 

de fezabilitate, mi se pare o sumă prea mare.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Vă aduc la cunoștință faptul că Municipiul 

Focșani.  

D-nul Cristi Irimia: Șezi blând…. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Șezi blând…ăsta e limbaj de 

cartier a unui consilier județean PNL ….domnul Cristinel Irimia cu limbajul lui de 

mahala.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Haideți domnul Președinte, discutăm de buget… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Vorbiți de funii în casa spânzuratului, domnu 

Cristinel…vreți să vă reamintesc niște chestiuni?  

D-nul Cristi Irimia vorbește fără microfon. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu vă amenință, spune adevărul, 

domnule consilier.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Haideți domnul Președinte, discutăm de buget… 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Vorbiți cu colegul dumneavoatră 

că este impertinent… 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu mai intrați în discuții cu el.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Vă rog frumos cu studiul de fezabilitate….mi se 

pare o sumă prea mare 9 milioane de lei pentru că nu știu ce se va face, eu vă spun 

sincer, mi se pare mare, știți că studiile astea de fezabilitate au un anumit termen, după 

aia expiră și nu are rost să dăm banii aiurea când cu ăia putem să facem într-adevăr 2-3 

străzi și sunt din buget astea, deci nu trebuie să așteptăm … după aia vroiam să vă mai 

întreb, că mi-am adus aminte și de Parcul Bălcescu, anul trecut spuneați că-l faceți, anul 

ăsta îl facem?   

Primar Cristi Valentin Misăilă: Da. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Păi bun, să rămână aicea, că anul viitor ne 

întîlnim și spuneți că iar îl faceți…. 
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Primar Cristi Valentin Misăilă: În ce stadiu suntem cu documentația, doamna 

Costin?  

D-nul consilier Neculai Tănase: Și anul trecut tot la fel ați întrebat, exact la fel ați 

întrebat, noi am propus niște bani din buget anul trecut și dumneavoastră ați zis că faceți 

cu Fonduri Europene.  

D-na Costin: Am fost cu proiectanții pe teren ca să punctăm lucrările. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Avem, contract încheiat? 

D-na Costin: Sigur că da și urmează să se predea proiectul și să intrăm cu el în 

Consiliul Local.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Când urmează doamnă, în ce perioadă? 

D-na Costin: La sfârșitul lunii martie.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: La sfârșitul lunii martie va fi proiectul pentru 

reabilitarea Parcului Bălcescu și Parcului Teatru, vor fi finalizate și vom intra în 

Consiliul Local cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, după care se va scoate la 

licitare execuția lucrărilor. 

  D-nul consilier Neculai Tănase: O să ținem minte, spuneți cu studiul de 

fezabilitate . 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnule consilier, așa cum v-am spus de fiecare 

data, Municipiul Focșani beneficiază de o alocare de 27,6 milioane de euro de la fonduri 

europene bani care nu ni-i poate lua nimeni, trebuie să facem aceste studii de 

fezabilitate pentru a accesa aceste fonduri. Prin Programul Național de dezvolatare 

Locală, țin să vă reamintesc că avem suma de 18,6 milioane de lei pentru reabilitarea a 

48 de străzi (sunt 28 într-un calup) da vi le pot da, de fiecare data v-am prezenta PNDL-

ul și finalizarea corpului de clădire cu 12 clase la Școala Nr 3. Deci iată că avem sume 

suplimentare, pe lângă faptul că mai putem atrage fonduri europene și pe alte axe. Mai 

avem 16,5 milioane de euro care până la urmă ați fost de acord să votăm acel proiect, vă 

reamintesc cât v-ați opus? Cu reabilitarea termică a cartierului Sud? Nu v-ați opus? 

  D-nul consilier Neculai Tănase: Cine s-a opus domnule? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: La reabilitatea sistemului de aducțiune a 

agentului termic pentrui cartierul.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Dacă noi ne opuneam nu mai trecea proiectul.   

Primar Cristi Valentin Misăilă: Păi v-ați opus de 2 ori și am întârziat depunerea 

cererii de finanțare.  

  D-nul consilier Neculai Tănase: Astea sunt niște povești…ca să vă audă 

populația… nu treceau fără noi. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu le-ați votat domnule consilier, 

două ședințe consecutive nu le-ați votat.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Discutăm treburi serioase, lăsați-ne să discutăm. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dumneavoastră vorbiți fără 

cuvântul meu…ca la piață. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Lăsați-ne să avem un dialog. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu este dialog domnule consilier, vorbiți peste 

mine și nu este dialog. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Și neîntrebat.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Fonduri suplimentare față de bugetul local al 

Municipiului Focșani există, fără elaborarea acestor documentații, nu putem accesa 

aceste fonduri. Vă mulțumesc. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dl. Gheoca.  

D-nul consilier Gheoca: Mulțumesc, domnule președinte,  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnule Director de la Poliția 

Locală vă rog să chemați un echipaj să îl dea afară pe acest personaj care ne perturbă 

ședință. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ați transmis prin stație acuma? 

D-nul consilier Gheoca: Mulțumesc, domnule președinte, domnule Primar, vreau 

și eu o lămurire referitoare la str Cotești, că ați adus-o în discuție mai devreme, ați spus 

că s-a finalizat, ce porțiune? Că știu că și după sensul giratoriu se continuă strada 

Cotești, mulțumesc. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Secțiunea care a fost aprobată prin proiect. 

D-nul consilier Gheoca: În continuare, de la sensul giratoriu, spre cartierul de case 

se vor începe lucrări? Strada Cotești e mare. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Urmează să fie prinsă în buget. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul consilier Filimon. 

D-nul consilier Filimon: domnule președinte, am să mă ridic în picioare, așa, ca la 

piață, stimați cetățeni, domnilor colegi, ninge de câteva ore, iar în momentul de față nu 

este nici o mașină, nici un utilaj nu a fost trimis, pe strada Plevnei deja au început să 

cadă câțiva copaci.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ăsta este circ ieftin.  

D-nul consilier Filimon: Nu este circ ieftin, este o realitate, mergeți pe teren 

domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Primar, luați măsuri.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Este domnul Director de la Direcția de 

Dezvoltare care monitorizează situația.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnule director, explicați-i 

domnului consilier cum stau treburile prin oraș. 

D-nul consilier Filimon: ce sa-mi explice? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Păi domnul este în măsură să vă 

explice domnul consilier. 

D-nul Director Vulpoiu: Aș dori să vă informez că începând cu ora 13.30 toate 

utilajele sunt pe teren, referitor la str Plevnei nr 2 acolo au căzut copaci, deja avem 

intervenții de 10min știm situația, mai mult de atât nu putem interveni, avem utilaje 3 

autogredere, 4 sărărițe și 2 tractoare. Acestea sunt utilajele pe care le avem la dispoziție, 

cu acestea facem mai departe dezăpezirea. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Mulțumim domnule director, 

domnișoara consilier Dimitriu. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Vă mulțumesc domnule președinte de 

ședință, după cum spuneau și colegii mei, nefiind o dezbatere publică în care cetățenii să 

știe ce se întâmplă cu bugetul Municipiului Focșani aș vrea să spun că față de anul 2017 

se cheltuiec 9 milioane de lei anul 2018 pe studii DALI și SF-uri în condițiile în care în 

anul 2017 s-a cheltuit 1,3 milioane de lei. Să nu uităm că sănătatea este sărăcită cu 

33,6% față de 2017. De ce? Pentru că așa cum am discutat și mai devreme, acel 

amendament nu a trecut, nu interesează pe nimeni, sportul, la fel, este sărăcit cu 45% 

față de anul 2017 nu o să avem practic cu ce să ajutăm sportul vrâncean, și nici nu 

contează de altfel, să nu uităm că aproximativ 50% din venitul bugetului Municipiului 

Focșani se cheltuiește pe salarii, în toamna anului acesta, angajații nu vor mai avea bani 

de salarii,  lucru la fel pe care probabil nu-l știau cetățenii, dar să nu uităm, că domnul 
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Primar are în vedere desființarea garajelor unde se pierd bani pe teren, impozitul pe 

teren și chiriile aferente garajelor. Salariile sunt nejustificate, unele din ele, din cadrul 

Primăriei, cum ar fi: există 3 consilieri ai Primarului, dacă nu știați, și 3 secretare, la fel 

ale Primarului, există un Corp Control care are 20 de persoane angajate, neștiind că este 

cel mai mare și mai stufos Corp Control din țară, vă reamintesc că sunt Municipii 

Reședință de Județ gen Cuj, Iași care nu au acest Corp Control și care este în subordinea 

domnului Primar și fac lucruri destul de abuzive, desființarea a 2 posturi de directori a 

avut loc în cadrul Primăriei Focșani respectiv Personal și Administrație Publică și s-au 

angajat încă 3 directori, deci s-a făcut o angajare practic suplimentară. Să nu uităm dragi 

cetățeni ai Municipiului Focșani că veniturile scad cu 26,1% față de 2017 în schimb 

amenzile și penalitățile pe care le veți avea de plată vor fi mai mari cu 34% decât în anul 

precedent. Eliberarea pentru autorizații crește cu 58,8% față de anul precedent. Deci tot 

ce înseamnă impozite și taxe este efectiv deranjant ce se întâmplă cu cetățenii, noroc că 

experimentul domnului Primar cu taxa de habitat nu a ținut dar a ținut cu altele așa că 

dragi focșăneni nu se prevede un an 2018 foarte fructuos pentru dumneavoastră, ci 

pentru acest acest buget sărăcit. Și să nu uităm că jumătate din excedentul bugetar a 

anului 2016 l-a furat Guvernul tot PSD-ALDE, de altfel, însemnând 16 milioane de lei, 

bani cu care se puteau face investiții, ținând cont că nu a avut cine să facă investiții, 

evident că s-au pierdut. 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Ăsta este un amendament, nu? 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: În 2018 același lucru se va face și cu 

excedentul bugetar aferent anului 2017. Mulțumesc.  

   Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Și domnul Filimon a avut un 

amendament cu zăpada, și domnișoara Dimitriu a avut un amendament cu zăpada, 

supunem la vot… 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule Mersoiu, stați puțin, vroiam să întreb – 

în Campania electorală 2016 dl Primar, era atunci candidat, a promis că va da în 

folosință…a zis că în Democrației sunt 2 ANL -uri care vor fi date în funcțiune, nici în 

ziua de azi nu sunt date – au trecut 2 ani – ați spus atuncea că aveți cheile, fluturați 

cheile.    

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul primar v-a explicat de 

foarte multe ori treaba asta, că anul ăsta se vor da. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Dl Mersoiu i-a spuneți cât este bugetul. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: 130 de milioane.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Și eu cât v-am spus? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: 136. 

D-nul consilier Neculai Tănase: 136 sunt dl Mersoiu, deci mai citiți din buget și 

după aia mai veniți să vorbiți, da domnul Primar, vă ascult cu Democrației, cu ANL-

urile. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Trebuie să răspun și la chestia asta … nu este 

nici 130 nici 136 este 166 de milioane. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ne-ați dat date false? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu. 130 de milioane este bugetul local plus 

excedentul care se utilizează domnul consilier, ca să știți, ăsta este total buget, citiți pe 

site… ați zis că noi v-am mințit…  

Am scos la licitație lucrările fiind de sistematizare pe verticală a parcării și a căii 

de acces către aceste blocuri, din nefericire, nu s-a prezentat nici un ofertant, a trebuit să 



 49 

așteptăm această ședință, anul acesta să se aprobe bugetul ca să putem scoate din nou la 

licitație aceste lucrări iar protocolul de semnare de predare - primire între ANL și 

Municipiul Focșani a fost semnat săptămâna aceasta…. ieri a venit. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: De 2 ani de zile… de ce ați mințit în Campania 

electorală?  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Pentru că am avut un constructor care a trebuit 

să-l întoarcem de 3 ori ca să finalizeze corespunzător lucrările din acest complex  

D-nul consilier Neculai Tănase: Și noi acum putem avea încredere în ce promiteți 

cu bugetul ăsta? Ăsta o să-l faceți, tot așa, peste 2 ani, probabil.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnule consilier, nu depinde numai de voința 

noatră, depinde de implicarea tuturor factorilor răspunzători în implicarea unor 

asemenea investiții, dacă închei contract cu un constructor care nu-și respectă obligațiile 

prin contract, ce trebuie să facem noi? Ce putem noi să facem? Să spunem, domnule 

haideți veniți așa că o să plouă în garsonierele dumneavoastră, nu?  

D-nul consilier Neculai Tănase: Sunt prea multe probleme de astea, anul trecut ați 

spus că faceți 38 de străzi și ați făcut 3, prea multe sunt.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: După părerea dumneavoastră, nu facem nimic. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Anul ăsta faceți 48, vedem la sfârșitul anului câte 

or să fie, 5.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Bine, așa ziceți dumneavoastră, o să vedem la 

sfârșitul celor 4 ani. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Discutăm pe realitate. 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Peste 4 ani discutăm, domnu … 

D-nul consilier Neculai Tănase: Peste 2 sau peste 4? 

Primar Cristi Valentin Misăilă: Peste 2 ani si jumătate, și peste 4 tot o să 

discutăm, dar nu vor mai sta ei, nu nu cred că mai e cazul…. 

   Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da domnișoara consilier. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Mulțumesc domnule președinte de ședință, 

am omis ceva, un lucru foarte important, de altfel, dacă vă aduceți aminte, colegi 

consilieri, am transferat la un moment dat, locuințele din fondul locativ în locuințe 

sociale, care va fi o altă gaură la bugetul local, din ce pricină? Din cauza faptului că 

oricum nu puteți atrage fonduri europene, acolo, cel puțin în blocul G sunt 2 proprietari 

iar acest lucru nu se va putea întâmpla, să “demolați” acel G cum ați mințit toți cetățenii 

pentru că asta ar însemna un abuz, e adevărat, puteți să-i despăgubiți. 

D-nul consilier Iorga: Expropriați. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Nu, despăgubire pentru că dumnealor sunt 

proprietari și așa măcar chiriile alea mici, puține, sunt proprietari domnule vice și ceea 

ce ați făcut e anapoda ținând cont că nu puteți atrage fonduri europene din această 

pricină fiind 2 proprietari în acel bloc nu ați fi putut automat să atrageți fonduri 

europene, lucru care, nu știu câtă lume îl știe. Mulțumesc.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supunem la vot amendamentul 

dumneavoastră, domnule viceprimar.  

D-nul consilier Iorga: S-a aprobat deja. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Alte amendamente mai sunt? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Da îmi dați voie… 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dacă nu aveți amendamente, nu 

mai dăm voie – supun proiectul la vot împreună cu amendamente.  
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D-nul consilier Neculai Tănase: Acest buget care nu s-a discutat în dezbatere 

publică, ăsta este finalul, lăsați-mă să finalizez, acest buget care nu a fost discutat în 

dezbatere publică, care nu a ținut cont de proiectele noastre, pentru că, nu știu dacă 

știați, aproape 40% din electorat este al nostru, și reprezentăm și noi niște oameni, deci, 

dumneavoastră trebuia să țineți cont de propunerile noastre, nu ați ținut cont. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: De cele legale, domnule consilier. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu ați ținut cont de nici o propunere, mie mi se 

pare, și nouă, noi credem că acest buget este un buget care va băga Focșaniul, în scurt 

timp, într-o mare problemă, deci nu se va face nimic. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: E părerea dumneavoastră.  

Primar Cristi Valentin Misăilă:  PNL-ul nu o să câștige nimic. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ce să câștige? Noi discutăm aici de câștigat? Noi 

nu suntem de accord cu aces buget. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Am înțeles, supunem la vot. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Ca să fii de accord cu un buget, trebuie să 

dezbați bugetul, deci să mă întrebi: “domnule, dumneata ești de acord?” eu să vă întreb 

pe dumneavoastră “dumneata ești de acord?”, ne înțelegem, nu? Că suntem aici, în 

Focșani, pe strada cutare, pe strada cutare, ne-ați făcut capul mare anul trecut că faceți 

ceva, n-ați făcut nimic, fonduri europene 0. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot acest proiect 

împreună cu amendamentul domnului viceprimar…. 

Se supune la vot proiectul 23 cu cele 2 amendamente şi se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” și 8 abțineri devenind hotărârea 83. 
Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al 

Municipiul Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 84. 

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

sărbătoririi Zilei de Dragobete, sărbătoare tradițională românească, în data de 17 

februarie 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 85. 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 

pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 și 8 martie 2018; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

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

cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 86. 

 

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

bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2018, a sumei de 0,80  mii lei pentru 

premierea a doi sportivi care au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 

2017; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Dl consilier Gheoca: Mulțumesc domnule președinte, am și eu de propus un 

amendament la acest proiect dat fiind faptul că domnișoara Munteanu Ana Maria și 

Avădanei Teodora nu s-au regăsit pe lista din decembrie, eu zic să alocăm din fondul de 

rezervă bugetară 200lei, câte 100 pentru fiecare, în plus, adică să fie 500 cu 500, dacă 

sunteți de acord. Mulțumesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supunem la vot și vedem ce se 

întâmplă. Da domnul consilier Gongu Emanuel. 

D-nul consilier Gongu Emanuel: În calitate de vicepreședinte al Clubului Sportiv 

Municipal aș vrea să fac niște precizări: cele două domnișoare, Muneanu Ana Maria și 

Avădănii Teodora, o precizare am, o îndreptare, este domnișoara Avădănii nu Avădanei, 

să nu se facă vreo confuzie, revenind la sumele dumneavoastră, vreau să vă spun că la 

Gimnastică sunt 2 surori Munteanu și s-a trecut, din greșeală, una singură dar sora a luat 

400 ar fi nedrept să-i dăm 500, acum nu că aș fi împotrivă, dar sora a luat 400 și cealaltă 

soră ar trebui să ia tot 400. Practic sunt aceleași sume cu care au fost premiați și ceilalți 

sportivi, nu că aș avea ceva împotrivă să-și ia 100lei în plus dar fi o discriminare față de 

ceilalți .     

Dl consilier Gheoca: Domnul consilier, eu doar am propus un amendament… 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Îl retrageți sau îl mențineți? 

Dl consilier Gheoca: Îl mențin. 

D-nul consilier Gongu Emanuel: Eu v-am adus precizările de rigoare. 

Dl consilier Gheoca: Îl mențin, mulțumesc frumos. 

Nu mai sunt alte discuții şi se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Gheoca amendamentul nu a fost aprobat cu 8 voturi „pentru” și 12 voturi 

„abținere”. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 27, în forma inițială, şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea 87. 

 

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

Hotărârii Consiliului local nr. 514/2017 privind completarea HCL nr. 341/2010 privind 

realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la preţul de referință al 

energiei termice pentru populaţie necesară implementării proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului FOCŞANI pentru perioada 

2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei 

energetice” finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 3, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

D-nul consilier Neculai Tănase: Mulțumesc domnule președinte, ăsta este un 

proiect pe care l-am votat anul trecut, a fost propus de noi, am văzut că Prefectul a dat 

un aviz de nelegalitate care este pur consultativ, deci, dacă la ora actuală avem prețul 

giga calorie de 107 lei dumneavoastră trebuie să alegeți dacă mergeți în continuare pe 

acest preț. Pentru că, repet, avizul Prefectului este pur consultativ, deci numai făcând 

majoritate cu dumneavoastră putem să rămânem cu același preț, dacă nu, vom ajunge la 

prețul care se estimează de 700 și ceva de lei pe giga calorie și atunci asta e, asta-i viața. 

Deci noi considerăm că în momentul de față 107 lei trebuie să rămână pentru cetățenii 

Municipiului Focșani, care sunt conectați la ENET iar dacă dumneavoastră nu sunteți de 

accord înseamnă că veți duce prețul la peste 700 lei la sfârșitul anului viitor. Cam așa se 
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discută în momentul de față. Este alegerea dumneavoastră și în același timp vreau să vă 

mai spun că nu mi se pare corect să avem monopolul la…, mă refer la debranșare, adică 

cetățeanul din Focșani care vrea să se debranșeze de la ENET nu mai poate să se 

debranșeze printr-o simplă înștiințare, ci printr-o întreagă birocrație, dacă vrea ENET-

ul, nu mi se pare corect, asta cred că nu respect nici măcar drepturile omului, nici 

Constituția nu o respectă, ca să impui unui cetățean să fie el legat pe viată de ENET, nu 

este corect, deci și în ceea ce privește acest punct rămânem cu același punct de vedere, 

noi nu suntem de accord să monopolizăm. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Atâta timp cât Instituția Prefectului 

ne-a dat-o nelegală… 

D-nul consilier Neculai Tănase:  În afară de asta, eu aș vrea să-l întreb pe domnul 

Secretar Corhană dacă își exprimă poziția față de nepunerea în aplicare a Hotărârii de 

Consiliu Local cu 107 lei gigacaloria care a fost votată, în decembrie mi se pare, și nu a 

fost transmis la ENET. Astea sunt întrebările care am vrut să le pun, v-am spus, noi 

rămânem pe ideea, deci nu o să votăm niciodată creșterea la 700 și ceva giga caloria 

doamne ferește, dacă dumneavoastră sunteți de accord, deci noi rămânem pe 107 lei. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dar nu crește la 700 și încă ceva  

domnule consilier, nu mai duceți cetățenii în eroare, nu crește la 700 și ceva. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Este 107 lei acuma, noi votăm să rămână 107 lei 

dacă dumneavoastră vă duveți la 700 și ceva de lei. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Duceți în eroare nu este vorba 

de… 

D-nul consilier Neculai Tănase: În primă fază va fi 284, acuma rapid va fi 284, 

până la sfărșitul anului viitor când se va lua subvenția, eu nu spun minciuni. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Chiar mințiți acuma. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Cu ce mint domnulule? Este în momentul de față 

107 lei? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Da, și Instituția Prefectului a dat-o 

nelegală. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu este, este consultativ, mergem în instanță, 

dacă vreți, haideți să votăm cu toții și mergem în instanță. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Cu Prefectura vă duceți. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu mă interesează, mă duc cu Prefectura în 

instanță, care-i problema? Noi dacă am stabilit că o să fie 107 lei giga caloria, 

dumneavostră vreți să o faceți acuma la 284? Și până la sfârșitul anului la 715? Nu mi 

se pare corect, asta în primul rând, în al doilea rând iar vreți să supărați focșănenii care 

vor să se deconecteze de la ENET și dumneavoastră nu le dați voie să se deconecteze, 

ceea ce iar nu este corect și în al treile rând am pus o întrebare domnului Secretar, cam 

asta e, eu vă spun de la început, noi nu votăm creșterea prețului la ENET. Deci prețul 

trebuie să rămână 107 lei, dacă dumneavoastră vreți să-l triplați, este problema 

dumneavoastră.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnul Primar, vă rog.  

Primar Cristi Valentin Misăilă:  2 chestii, pentru că, o să înțeleagă cetățenii că 

noi vrem să creștem prețul la gigacaloria total greșit. Există o hotărâre a consiliului local 

prin care s-a aprobat Strategia și evoluția prețului local de referință în perioada 2014 -

2034, erați consilier, domnule consilier Tănase, ați votat acest proiect, nu erați consilier? 

Nu mai contează…  
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D-nul consilier Neculai Tănase: Nu am fost, vă arat documentele, eu când spun 

ceva nu spun așa ca să mă aflu în treabă… 

Primar Cristi Valentin Misăilă: În 2018 estimările făcute la acea vreme conduc 

la un preț local de referință de 296,6 inclusiv TVA din care bugetul local suportă o cotă 

parte, unu la mână, doi - acest plan a fost aprobat în momentul în care s-a depus cerere 

de finanțare pe fonduri europene, dacă noi renunțăm la această evoluție tarifară, 

Uniunea Europeană are tot dreptul din lume să ne solicite restituirea a cel puțin 36 

milioane de Euro, bani care au fost investiți până în acest moment în sistemul de 

termoficare centralizat al Municipiului Focșani. Așa s-a stabilit de către Consiliul Local 

și consucerea Primăriei la momentul respectiv, că se va putea realiza încălzirea în 

Municipiul Focșani. Reamintesc că din 27 de Municipii doar 7 au fost selectate pentru 

accesarea de fonduri. Mai mult decât atât, Prefectura, domnul Prefect, spune foarte clar, 

citez “ de asemenea tragem atenţia asupra caracterului nelegal al noilor reglementări, 

independent de actul normativ în care ar putea fi inserate stabilirea preţului tarifului de 

energie termică presupune fundamentări şi avizări, garantarea şi sustenabilitatea 

lucrărilor bugetare şi nu poate să contravină premiselor pe baza cărora se elaborează 

analiza cost - beneficiu, mai mult, reglementarea vizând preţul energiei termice 

contravine tuturor celorlalte reglementări anterioare aprobate pri Hotărâri de Consiliu 

Local și încalcă obligațiile legale asumate de Consiliul Local prin contracte de finanțare 

vizând fonduri europene. Mai mult decât atât, reglementarea privind condițiile de 

debranșare încalcă prevederile articolului 30 Legea 325/2006 cu modificările și 

completarile ulterioare potrivit cărora debranșarea totală a instalațiilor interioare de 

încălzire pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu se face în 

următoarele condiții cumulative, citim dintr-o lege, noi nu putem să excedem unui cadru 

legal național, acordul scris al asociației de proprietari exprimat prin hotărârea adunării 

generale, anunțarea operatorului care are și calitatea și de furnizor și anunțarea 

autărițăților publice locale cu 30 de zile înainte de debranșare, aliniatul 2 decontarea 

unui consumator de energie termică dintr-un condominiu se face cu respectarea 

următoarelor condiții cumulative: acordul vecinilor de apartament atât pe orizonatală cât 

și pe verticală, acordul scris al asociației de proprietari exprimat prin hotărârea adunării 

generale asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire, c) anunțarea 

în scris a operatorului care are și calitatea de furnizor cu cel puțin 30 de zile înainte, 

aliniatul 3 debranșarea unui uțilizator de energie termică altul decât cel de tip  

condominiu se realizează cu anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor cu 

cel puțin 30 de zile înainte. Alin 4 – deconectările/debranșările prevăzute la alin 1 și 3 

nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire. Alin 5 deconectările/debranșările de la 

alin 1 și 3 se efectuează numai de către operatorul care are și calitatea de furnizor în 

termen de de 45 de zile de la data solicitării după verificarea documentelor care 

dovedesc îndeplinirea condițiilor cumulative impuse. Cheltuielile de 

deconectare/debranșare se suportă de către solicitant. Și mai mult decât atât, dacă citiți 

în raportul, apropo de ce l-ați întrebat pe domnul Secretar, și-mi permit să răspund în 

numele dumnealui, raportul pe care l-ați avut la proiectul respectiv, opina foarte clar, 

aparatul de specialitate nu a fost de acord cu acest proiect de hotărâre și cu toate acestea 

s-a votat și s-a aprobat dar dacă citeați cu atenție, erau expuse toate aceste aspecte și vă 

citesc doar un singur paragraf „având în vedere cele prezentate mai sus completarea 

HCL 341/ 2010 cu art  4 contravine prevederilor ordinului nr 91/20 martie 2007 pentru 

aprobarea regulamentului cadru al Serviciului Public de alimentare cu energie termică”. 
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Deci raportul aparatului de specialitate semnat de colegii noaștri spunea foarte clar că 

acesta este nelegal și cu toate acestea s-a votat. 

 D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Mulțumesc domnule președinte de ședință, 

aș vrea să vă spun că am putea întrerupe ședință pentru că orașul este sub asediu, nu 

există nici un utilaj de dezăpezire pe străzi, pompierii au intervenit pe strada P. 

Grigorescu, M. Kogălniceanu și str. Rarău pentru degajarea copacilor căzuți iar în oraș, 

efectiv, sunt blocaje la această oră, noi stăm în ședință, domnilor viceprimari, domnule 

Primar cred că ar trebui să fiți unde cetățenii probabil înnoată în zăpadă. Vă mulțumesc.  

Primar Cristi Valentin Misăilă: Am trimis Directorul Direcției de Dezvoltare și 

Poliția Locală. 

   D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Sunteți Primar domnule Misăilă și ar 

trebui să fiți în stradă, aici aveți calitate de invitat. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot acest proiect, cine 

este “pentru”? 

D-nul consilier Neculai Tănase: Stați puțin, dl Mersoiu, nu mi se pare correct, Dl 

Primar a spus un punct de vedere … Domnul Primar a spus că este nelegală că așa a 

spus Prefectura, ca așa au zis cei de acolo, eu aș vrea să vă întreb… dl Nedelcu 

dumneavoastră anul trecut, nu la dumneavoastră mă refer ci la majoritatea PSD au votat 

acest proiect? De ce l-a votat? Vă întreb, atunci n-ați știut ? 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: N-am știut, domnule consilier…  

D-nul consilier Neculai Tănase: Anul trecut, majoritatea PSD anul trecut a votat 

acest proiect, vreau să vă spun că raportul este consultativ.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Am înțeles domnul consilier, ați 

spus de multe ori . 

D-nul consilier Neculai Tănase: Toate alea care le-a spus domnul Primar…nu 

dăm nici un ban înapoi, dacă lăsăm subvenția în continuare, nu dăm nici un ban înapoi, 

că nu vrem să lăsăm subvenția, asta este cu totul altceva, eu vă spun care este realitatea, 

acuma eu nu zic că o faceți de rea credință, doamne ferește dar nu este real, Prefectura a 

dat un raport consultativ, deci nu are nici o legătură, dacă dumneavoastră votați alături 

de noi, mergem și vorbim cu Prefectul în contenciosul administrativ. Care-i problema? 

În momentul de față noi nu votăm creșterea de la 107 la 264.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Mințiți aici. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu se va face 264 dl Mersoiu?  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu. 

D-nul consilier Neculai Tănase: Habar nu aveți 264 se face, deci nu știți, citiți 

proiectul, ați înțeles? Iar cu debranșarea .  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Supun la vot acest proiect…cine 

este “pentru”? 12 voturi “pentru” împotivă? Abțineri?  

D-nul consilier Neculai Tănase: Nu este corect să obligați cetățeanul să fie 

neapărat branșat la ENET.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.28 şi se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” și 8 împotrivă devenind hotărârea 88. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: Întrebați-l pe Domnul Mersoiu cât e gigacaloria, 

nu știe.   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Nu mai intru în discuții cu 

dumneavoastră, ca la piață. 



 55 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Domnule consilier, aveți un Senator și un 

Deputat în Parlamentul României care pot iniția un proiect să modifice Legea.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Cereți majorității domnule Primar, aveți 

majoritate în Parlamentul României, aveți Guvern. 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu contează, dacă e inițiativă bună.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Noi nu avem Guvern. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Dar aveți Parlamentari . 

D-nul consilier Neculai Tănase: Cum a făcut Ordonanța 13, putea să facă și asta, 

haideți să fim serioși . 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu aveți cum să o faceți domnule.  

D-nul consilier Neculai Tănase: În loc să veniți cu legi benefice pentru popor 

umblați acum la...   

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Pentru că mai devreme, domnule consilier, 

ce să vă spun? Înainte de a intra în ședință mă uitam pe un post de televiziune unde 

Mugur Ciuvică îl făcea prost pe domnul Cătălin Toma?  

D-nul consilier Neculai Tănase: Dar și dumneavoastă ați făcut tot la fel? mai 

devreme … asta e o chestie de partid ….când nu aveți argumente jigniți… 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu aveți cum să o faceți așa ceva. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Trecem la proiectul nr. 29.  

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Am relatat ce am văzut domnule, asta ar 

trebui să facă, în loc să stea pe la televiziuni sau să facă dezbateri publice, ar trebui să 

gândească un proiect de genul acesta prin care să modifice Legea privind debranșările și 

nu avem nimic împotrivă, o susținem și noi.  

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Domnule Primar, gândiți-vă la cetățenii 

Municipiului Focșani. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Deci ați mărit costul gigacaloriei la focșăneni, 

asta ași făcut acuma, focșănenii să știe. 

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

Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2018 și estimat pe 

următorii 2 ani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

D-nul consilier Filimon: Vă mulțumesc domnule președinte, am să fac câteva 

precizări și sincer vreau să vă pun câteva întrebări domnule Primar, eventual și 

domnului director de la ENET dacă se află în sală. În fundamentarea bugetului, 

veniturile prognozate de pe 2018 sunt în sumă de 59721 mii lei mai mici cu 1% decât în 

2017, veniturile din producția vândută se estimează la 49837 mii lei cu 1999 mii lei mai 

mici decât preliminarul 2017 aș avea 2 întrebări domnule Primar: Ce strategie de 

marketing aveți pentru a crește aceste venituri pentru că știm foarte bine că o mare parte 

din abonații ENET s-au debranșat. Ce soluții aveți pe următorii 2 ani pentru a genera noi 

abonați și dacă ați făcut un studiu în ceea ce privește numărul debranșărilor de la ENET 

pe următorii 2 ani? Și încă o chestiune, se mai observă un lucru – cheltuielile de natură 

salarială sunt estimate în sumă de 12404 mii lei mai mari cu 43% față de anul 2017 – 

pentru anul 2018 se bugetează un număr de 270 salariați – 258 salariați sunt anjajați la 

această oră, 208 primesc salariu minim pe economie, restul de 53 salarii destul de 

măricele. Dacă pentru anul 2018 s-au bugetat 270 de salariați, acum sunt 258, asta 

denotă că ENET are vacante 12 posturi. Care sunt acestea și cum sunt retribuite? Cu 

salariul minim pe economie sau unul mult mai mare? Domnule Primar, PNL a venit în 

sprijinul focșănenilor și a votat ca gigacaloria să fie redusă la 107 lei în schimb ea este 
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facturată la ENET, în ciuda votului nostru în Consiliul Local la 266 lei. Pe viitor veți 

milita și veți vota pentru creșterea constantă a prețului giga caloriei? Este ENET o 

societate profitabilă? Sau va deveni în următorii 2 ani? Pentru că știm foarte bine că este 

o gaură neagră la momentul acesta. Vă mulțumesc. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Răspunsul îl veți primi în scris, în 

termen legal. 

D-nul consilier Neculai Tănase: E 284 gigacaloria, deci asta se face începând de 

mâine.    

D-nul consilier Filimon: Grupul PNL se va abține de la acest proiect. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Am înțeles, vă mulumesc. 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Un singur lucru vreau să spun, nu are rost să 

dau toate explicațiile acuma că sunt foarte tehnice, uitați-vă pe realizatul preliminat al 

anului precedent, rezultatul brut, dacă știți ce este ăla, este 870 mii de lei, deci nu este o 

gaură neagră ENET - ul în acest moment, datorită unor datorii istorice, ENET are, într-

adevăr, la final de an pierdere dar este o pierdere financiară, nu este o pierdere din 

exploatare, în acest moment, S.C ENET este o firmă pe profit iar investițiile pe care noi 

le vom face în anul în care urmează, de 16,3 milioane de Euro doar pe reabilitarea 

sistemului de aducțiune a energiei termice în cartierul Bahne plus încă 12,3 milioane de 

lei în străzile Războieni, Longinescu și Piața Victoriei sunt lucrări dintr-o a doua etapă 

de modernizare a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice. Dacă am merge 

concomitent și cu creșterea eficienței energetice a blocurilor, vă reamintesc că avem 20 

de blocuri care vor intra în acest program, dacă erau mult mai multe și vom căuta să 

găsim și alte surse să mai finanțăm, consider că va deveni foarte atractiv și foarte 

rentabil acest sistem de încălzire centralizat. Oricum, poluarea a scăzut în Municipiul 

Focșani, o dată cu introducerea celor 2 motoare performante la SC ENET și, ăn 

continuare, acesta a fost de fapt punctul de plecare, nu neapărat reducerea costurilor cât 

în principal reducerea poluării pentru că acest proiect este finanțat din programul 

operational sectorial de mediu, nu a venit să eficientizeze un sistem ce a venit să 

eficientizeze un climat de viată. Vă mulțumesc. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Eu nu vreau să acuz pe nimeni, doamne ferește, 

dar eu vreau să vă spun ca să știe toată lumea, în decursul anilor, adică hai să vorbim de 

la Revoluție în coace, ENETUL a înghițit sute de milioane de Euro, fără exagerare, sute 

de milioane de Euro, începând de mâine giga caloria este 284 de lei, peste 1 an de zile 

va fi 700lei, 600 de lei cât va fi. Credeți că va mai fi rentabil? Ascultați-mă ce vă spun 

eu, că nu va mai fi rentabil, eu de asta vă spun, sunt niște bani care se putea să-i folosim 

în altceva. Deci repet, aici nu vă acuz, doamne ferește. 

  Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: De asta s-a luat această decizie, de a se 

merge în continuare cu un sistem centralizat, în momentul în care s-a făcut acel raport, 

acea analiză, acel studiu, s-a ajuns la concluzia că nu este rentabil, acum noi ce putem 

face? Să dăm timpul înapoi? Nu avem cum. S-au cheltuit niște bani europeni, trebuie să 

asigurăm sustenabilitatea proiectului, și a investiției pe cel puțin 5 ani de zile și să 

derulăm următoarele etape.  

D-nul consilier Neculai Tănase: Eu de asta v-am spus că nu vă acuz, singurele 

chestii de care vă acuz este că măresc giga caloria care este insuportabilă. 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu o măresc eu …este mărită de Autoritatea 

Națională de Reglementare a Energiei.  
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D-nul consilier Neculai Tănase: Haideți să mergem în Instanță cu Prefectura. Eu 

sunt de acord să mergem în instanță pentru că ăla este un aviz consultativ care nu este 

documentat. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.29 şi se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” și 8 abțineri devenind hotărârea 89. 

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

alocării sumei de 5,00 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018 

reprezentînd cheltuieli aferente proiectului Erasmus ”How sustainable is my school?” 

derulat de Colegiul Economic ”Mihai Kogălniceanu” Focșani în luna martie 2018; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

D-na consilier Lupu: Vă rog să consemnați faptul că nu particip la vot. 

Mulțumesc. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.30 şi se adoptă cu 19 voturi 

„pentru” devenind hotărârea 90. 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 3,00 miilei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018, 

pentru susținerea proiectelor ”Poștașul inimii” și ”Care and help”, inițiate și organizate 

de Consiliul Local al Tinerilor Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

D-nul consilier Neculai Tănase: Despre ce este vorba?  

     Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Consiliul Local al Tinerilor a solicitat 

aprobarea pentru 2 proiecte … 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: ... Sunt niște tineri care nu au știut 

exact când să vină să facă cererea, sunt doar niște tineri domnule consilier, sunteți 

împotrivă și la acest proiect? 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul viceprimar spuneți despre ce este vorba  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Primul proiect ”Poștașul inimii” 

este de Dragobete, sunt niște acțiuni a tinerilor din Consiliul Local, și al doilea este 

”Care and help” înseamnă un proiect de 1 și 8 martie în care se produc mărțișoare 

pentru un caz social. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 31 şi se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” devenind hotărârea 91. 

 

 

 Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări 

1. Raportul de activitate pentru anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și 

Medicină Școlară Focșani; 

 

  Nu sunt discuții 

 

 Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „solicită înscrieri la cuvânt pentru 

punctul  Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice”. 

La acest punct se înscrie la cuvânt : Domnișoara consilier Dimitriu  Ana - Maria 

                                                          Mircea Florentina 

                                                          Tănase Neculai  
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 D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: Vă mulțumesc domnule președinte de 

ședință, așa cum am precizat mai devreme, erau cetățeni nelăsați să intre în sala de 

Ședințe a Consiliului Local care au o reală problemă și care probabil vor lua și cuvântul 

la capitolul “Diverse”. Este vorba de Asociația de Proprietari nr. 290 din str. Brăilei nr  

35, cei din str. Brăilei nr  37, blocul 30 din str. Brăilei și blocul nr. 6 din str 8 Martie. 

Sunt semnături ale acestor cetățeni, deci nu este nici o coloratură politică de care vorbea 

Domnul Primar puțin mai devreme. Acești oameni au un disconfort real ținând cont că 

acolo se construiește un bloc de locuințe, este construit foarte aproape de blocurile 

dumnealor, nu se ține cont de distanța minimă legală pentru a intra mașinile de Pompieri 

pentru a interveni în caz de urgență, li s-a blocat accesul către Bd. Brăilei și efectiv către 

stația de autobuz, trebuie să ocolească întreaga zonă, geamurile acestor oameni 

trepidează de la lucrările pentru acest bloc, nu se respectă programul de lucru, 

programul de odihnă, pardon și se lucrează în continuu, iar până seara târziu, undeva ora 

18,00 – 19,00 – chiar atunci m-am întâlnit cu cetățenii din acea zonă unde, la fel, 

locurile de parcare le sunt abuziv ocupate. Așa că vă rog frumos, pentru că sunt aici, în 

sală, să le răspundeți acestor oameni de ce s-a întâmplat asta și de ce se întâmplă în 

continuare acest lucru și găsiți soluții pentru disconfortul și o să vă  pună dumnealor mai 

multe întrebări. Mulțumesc. 

 D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: răspundeți la aceste doleanțe, pentru că 

sunt aici de la ora 17,00. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: răspundem, nu din cauza noastră, 

mai mult ca sigur. 

D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu: sunt și oameni în vârstă, printre dumnealor. 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: credeam că respectăm o regulă, întâi discutau 

…vreți să discutăm pe fiecare punct în parte? Discutăm pe fiecare punct în parte… 

Din câte știu acolo există o autorizație de demolare și de construire emisă în condiții 

legale, vom verifica și vom vedea ce soluții se pot aplica. N-am avut până acum sesizări 

din acest punct de vedere … Au început acum lucrările că au obținut autorizația de 

construire…Gangul respectiv nu v-a fi obturat.   

 Cetățean 1 : Autorizația e data cu 1 februarie. E obturat gangul care dă în strada 

Brăilei.  

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Stimate domn, gangul respectiv nu v-a fi 

obturat, pe perioada efectuării lucrărilor, pentru siguranța cetățenilor se blochează 

pentru că acolo se demolează întreaga clădire.     

 Cetățean 2 : Indiscutabil, dar noi nu am pus problema acum, e firesc să fie închis, 

că nu se poate lucra și eu să trec pe acolo, dar pe noi ne interesează când va fi finalizată 

construcția.    

 Cetățean 3 : Deși au fost 2. Unul a binevoit, nu știu cum și când, pe timpul lui 

Epure, fostul patron de la fabrica de Confecții, s-a închis ăla și ne e teamă să nu se 

întâmple și cu ăsta la fel.  

 Cetățean 2 : Rămâne sau nu gangul? 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Cât mai repede, demolările, gangul va 

rămâne. 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Garantat 100% gangul respectiv va rămâne, 

este prins în proiect și este obligație dată prin autorizația de construire.  

 Cetățean 3: Mai am o întrebare: În orice construcție nu se ia acceptul și a Gărzii 

de Mediu?  
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 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Are toate avizele, altfel nu puteam să 

eliberăm autorizație de construcție. 

 Cetățean 3: Și Garda de Mediu a acceptat ca acolo să mai ridice 3 nivele? 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu e Garda de Mediu este Agenția de 

Protecție a mediului și a eliberat aviz, altfel nu se putea. 

 Cetățean 3:  Dumnealor nu știu dacă au fost la fața locului vreo unul să vadă că ne 

ia lumina la blocurile dimprejur. 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Stimate domn, există prevederile legale 

doarte clare în Legea 50 cu privire la emiterea certificatului de urbanism și a 

autorizațiile de construire, voi verifica încă o dată dacă au fost respectate toate aceste…, 

dar eu știu sigur că au fost respectate. Nu putem să emitem o autorizație fără să avem 

toate avizele. 

 Cetățean 3: De acord cu dumneavoastră. 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Mai mult decât atât, eu vin cu o simplă 

întrebare: ce era mai convenabil? Să aveți un bloc părăsit în care se adăposteau diverși 

oameni ai străzii și vă creau mizerii și gălăgie și vă puteau în pericol chiar și siguranța 

dumneavoastră. Eu personal am fost acolo de mai multe ori și am văzut cum arăta locul 

respectiv, și eu chiar m-am bucurat când am văzut că un investitor a venit și a vrut să 

reabiliteze acea zonă. Condiția pusă de noi a fost să nu fie un bloc cu înălțime mai mare 

decât blocurile respective și chiar este cu un nivel mai jos decât blocurile învecinate.  

 Cetățean 4: …Clădirea care se construiește e sub formă de L, vă închipuiți că 

blocurile care vin în L nu mai au nici o lumină de la soare.   

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: S-a făcut sau dacă nu se va face un studiu de 

umbrire doamnă.  

 Cetățean 4: În caz de incendiu, va afecta și blocul celălalt. 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Are avize de la toate instituțiile abilitate.  

 Cetățean 4: Cum s-a dat aviz și la Monte Carlo …  

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Avizul de la Monte Carlo nu îl discutăm 

pentru că nu s-a dat în perioada când eram eu Primar, pe de o parte, pe de altă parte nu 

s-a respectat autorizația și nu s-a respectat proiectul doamnă, și aici dacă nu se respecăt, 

vin personal și demolez.  

 Cetățean 4: Nu se respectă distanța dintre blocuri de 2 metri…  

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Dacă nu îndeplineau condițiile legale nu 

obțineau avizele.   

 Cetățean 4: Și 2 metri sunt legali? Că blocul ăla vine de-a curmezișul. 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: O să verificăm să vedem despre ce este vorba 

acolo.  O să trimit colegii în teren să verifice. O dată ce s-au obținut aceste avize emise 

de ISU, de Protecția Mediului, emise de DDSP, DSV. Domnișoară știți care e 

procedura? Nu știți. Se vine cu o idee, se solicită un certificate de urbanism, Direcția de 

Urbanism emite un certificat de urbanism în care sunt trecute toate documentele și 

avizele pe care trebuie să le obțină investitorul respectiv pentru a putea demara 

investiția, când le-a prezentat pe toate aceste, inclusiv proiectul vizat, parafat de toți cei 

interesați, inclusiv, dacă nu mă înșel, acel proiect a fost discutat în Comisia Tehnică de 

Urbanism unde sunt în sală toți avizatorii și unde sunt toți arhitecții care fac parte din 

această Comisie Tehnică de Urbanism, deci nu am luat noi decizia și am aprobat așa din 

neant să se construiască acolo un bloc. Toate organismele abilitate au venit și au aprobat 

această investiție. Eu îmi cer scuze, știu. Îmi dau seama că este un discomfort, creat prin 
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demolare și prin zgomotul pe care îl face dar după ce se va finaliza eu cred că va fi un 

avantaj și pentru dumneavoastră.  

 Cetățean 5: Domnule primar nu vă contest ceea ce ați spus, dar aprobările pentru 

lucrări se fac pe ochi frumoși, eu am avut socitate, am făcut proiectul și mi-a aprobat tot 

și Pompieri, și am fost legal constituit, deci, nu se pune problema unei aprobări, 

problema cea mai importantă era să se prezinte la fața locului să vadă cum se prezintă 

clădirea vs- a -vis de celelalte clădiri pentru că spațiul este foarte restrâns și când a 

obținut Epure aprobarea de lucru acolo, adică aprobare numai pentru un singur nivel, 

deci să nu afecteze clădirile din jur, deci noi suntem afectați, soare nu mai avem, deci va 

veni exact, dacă ați văzut la televizor, un zid în fața unui bloc, ca la pușcărie, cum se 

uita la cărămida celuilat, la blocul care s-a făcut, ei au aprobări, și suntem de acord să 

faceți ceva frumos, se puteau face multe chestii, o grădiniță mare, un spital, pentru tot 

cartierul de acolo nu blocuri de locuințe și blocuri super cu înălțimea de 4 m ca să poată 

să pună lampadare, să facă săli de dans. 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Regimul de înălțime este cu un nivel mai jos 

decât blocurile din vecinătate.  

 Cetățean 5: Trimiteți o echipă dumneavoastră să vedeți ce este acolo…..acum nu 

avem pe unde să ieșim, înainte aveam culoarul, treceam în Brăilei, fiecare om lua un 

autobuz, se ducea la un magazin, acum nu mai ai pe unde, mai ales acum că a 

început…, e un dezastru total, noroi prin spatele bisericii, și ocolești… este exact cum 

era înainte, cum se construiau blocurile în Sud. 

  Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Nu aveau autorizație cei de la 

Colectiv…iar după colectiv s-au înăsprit atât de mult condițiile de autorizare mai ales pe 

partea ISU încât, uitați ne zbatem noi, Primăria, să scoatem autorizație de prevenire și 

stingere a incendiilor la Școala nr. 3 având toate documentele, deci credeți-ne că noi nu 

nu putem să aprobăm ceva fără să avem toate avizele posibile să imposibile care le cere 

legislația, o să vin la fața locului să văd despre ce este vorba acolo, poate referitor la 

modul cum își desfășoară ei activitatea acolo, cum păstrează …. o să punem în vedere, o 

să meargă și Poliția Locală la fața locului verifică, și dacă e cazul aplică sancțiuni, 

chestiunea este alta, că acea clădire prezenta risc seismic. Dragi colegi, din expertiza 

tehnică făcută asupra acei clădiri, a rezultat că prezenta risc seismic, de aceea 

constructorul trebuie să dărâme tot, rămân doar câțiva stâlpi în picioare, pilonii de 

susținere rămân în picioare, se face o consolidare și se face ceva trainic, deoarece exista 

riscul, doamne ferește de o mișcare tectonică de un grad mai ridicat, să vă afecteze mai 

rău blocurile, acuma dacă se respect toate cerințele respectate de proiectant, s-ar putea 

blocul să fie mai puțin rezistent decât construcția nouă ….. se va reface doamnă, toată 

zona acolo… o să mergem acolo și o să aplicăm sancțiuni dacă nu se respectă 

programul de liniște. Acum dacă vreți să vă mai spun o chestiune, mă rog nu are nici o 

transpunere la noi, dar așa ca fapt divers, că tot am fost acuzat că m-am plimbat și n-am 

văzut nimic prin lumea asta, și n-am venit cu nici o experiență, eram în China, în Bejing 

anul trecut, am ajuns la un hotel unde am fost cazați, n-am stat decât 4 nopți, vă spun, că 

la momentul când am ajuns, era ora 11, ora lor, spărgeau cu picamărul în fața hotelului, 

au săpat în 4 zile un șanț de peste 300m în care au schimbat o conductă, și când am 

plecat eu, deja puneau granitul deasupra, în Beijing se construia, am trecut eu, la 

început, pe lângă o construcție, și când m-am dus după 2 zile erau 2 etaje ricate, în stilul 

ăla se lucrează, 24 din 24, dacă vreți să ne dezvoltăm, haideți să ne dezvoltăm, dacă nu, 

stăm și ne uităm și așteptăm …., eu v-am dat un exemplu, ca chestiune, ca să vedem 
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cum se fac anumite lucruri, iar în momentul în care, n-au nici un amortizor că stăteam 

cu geamurile închise și se auzea până la etajul 7…. 

Cetățean 6: Domnul Primar, ați fost în China, normal ei sunt comuniști și lucrează 

non stop 24 din 24 , semicapitaliști, că au unde să-și vândă marfa. 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Sunt capitaliști, sunt cea mai puternică 

economie în acest moment, pe plan Mondial.  

 Cetățean 6: Nu ne comparăm cu ei că ei se ridică vertiginos, normal. 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Eu vă întreb atât, și acasă la dumneavoastră, 

când vă faceți curățenie, durează puțin, când dai cu var, când faci o reparație, o să 

verificăm și dacă respect toate chestiunile din autorizație. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Domnule Primar, eu cunosc foarte bine zona 

aceea, într-adevăr acolo era o zonă în care era o ruină, este bine că se face dar eu vă 

spun așa, eu am mari suspiciuni că acele avize se respectă întru totul, eu am văzut cum 

se construiește acolo, intră în geamul omului, eu acuma nu zic că…dar trebuiesc 

verificate, vă rog frumos verificați. 

  Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă:  Vom trimite de la Urbanism și de la Poliția 

Locală acolo și verificăm.  

 D-nul consilier Neculai Tănase: Deci eu vă spun, cu China nu putem să ne 

comparăm, că ăia nu respect drepturile omului, hai să fim serioși, pe cap de locuitori 

sunt foarte jos, ăia nu respectă drepturile omului, pe ăia nu-i interesează, îi bagă și la 

pușcărie. 

 Cetățean 7 Roja Nicolai: Domnule Primar stau la blocul 37 Bd. Brăilei, cum a 

fost posibil să se dea o autorizație de construire când există doar 2 m distanță între 

blocuri?   

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Ați semnalat, nu pot să vă dau răspunsul 

acum, trebuie să mergem la fața locului, trebuie să verificăm documentația, modul cum 

a fost emisă documentația, cum au fost emise avizele pentru că nu de noi depinde. 

 Dl. Roja Nicolai: În momentul când se va ridica, cel de la etajul 3 se va uita foarte 

bine la mine în casă. 

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: Vecinul dumneavoatră de cel de la etajul 1 

nu se va uita în perete?  

 Dl. Roja Nicolai: Eu locuiesc la etajul 2.  

 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă: O să verificăm, mergem pe teren și o să 

verificăm… 

 Dl consilier Gongu: mulțumesc domnule președinte de ședință, stimați cetățeni, 

stimați colegi, alaltăieri, luni la ora 16,00 m-a sunat cineva și mi-a spus că are loc la 

Primăria Focșani o Ședință extraordinară. Recunosc, am avut curajul să privesc preț de 

câteva minute această ședință în care s-a folosit și numele independentului Gongu, adică 

eu, aș vrea și eu acum să-l întreb pe domnul președinte, nu am nimic personal cu 

partidul, pentru că, cu greutate acea declarație de presă domnul președinte de partid de 

filială, să spună și dumnealui și mie dacă m-a convocat la această ședință extraordinară, 

eu vorbesc doar în numele meu, nu știu ceilalți,  vă rog. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul coleg, dacă nu ați fost invitat, îmi pare 

foarte rău, și îmi cer scuze, dar asta nu era treaba mea, asta era treaba domnului 

Secretar. 

 Dl consilier Gongu: Multumesc, mi-ați dat răspunsul, de ce v-ați permis să folosiți 

numele meu în contextul în care nu eu am greșit? M-ați catalogat drept iresponsabil, am 
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21 de ani de școală, acei oameni din Focșani m-au votat cu nume și prenume nu sigla de 

partid asupra capului, eu n-am fost la 5 partide ca dumneavoastră să fiu pus în locul 

acela, am ajuns singur, cu numele și prenumele meu și al familiei mele, această ședință 

extraordinară, domnule președinte de filială, cu 5 partide la activ, ați fost în pulover 

îmbrăcați, în teniși și în blugi, eu îmi dau demisia din Consiliul Local, dacă unul dintre 

dumneavoastră avea această insignă, cu care eu, Gongu Emanuel, mă mândresc, 

niciunul nu ați avut-o în piept, aceasta nu a fost o ședință extraordinară, m-ați acuzat că 

n-am participat, sunt răcit, abia mai vorbesc, și tot am venit la ședință, cee ace n-ați 

făcut dumneavoastră în iulie sau august când ați fost în vacanțe, am fost la toate 

ședințele de Consiliu local extraordinare sau ordinare, și la ședințele de comisii, și la 

toate ședințele, mai puțin la 2 ședințe de instituții școlare. Dumneavoastră la câte 

instituții școlare ați fost la ședințe, vă rog frumos? Respectați colegialitatea, respectați 

oamenii! Ați aruncat niște minciuni în numele meu. Vă rog frumos să vă prezentați 

scuze în momentul ăsta. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Pe cine reprezentați? 

 Dl consilier Gongu: Eu, pe mine personal.  

    D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul Gongu, dumneavoastră votați 99,99% 

cu PSD-ul. 

 Dl consilier Gongu: Am votat și cu dumneavoastră… 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Nu mai vorbiți că nu reprezentați….sunteți cu 

PSD-ul.  

 Dl consilier Gongu: Vă aduc la cunoștință.  

 Dl consilier Gongu: Vă dați independent când dumneavoastră votați cu PSD-ul.  

 Dl consilier Gongu: Dumneavoastră aveți 5 partide, știți cu cine votez? Cu 

doctori, cu profesori, cu ingineri, cu administratori de școli, cu aceștia votez domnule, 

nu-mi este rușine de colegii mei sunt doctori, profesori, ingineri.  

 D-nul consilier Neculai Tănase: Domnul Gongu ați transpirat degeaba, nu știu ce 

ați vrut să transmiteți, v-au rugat colegii de la PSD? Ca de obicei? 

 Dl consilier Gongu: Sunteți un mincinos. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: Haideți domnule, vă știe toată lumea că sunteți 

cu PSD-ul, vă dați independent, cel puțin recunoașteți și cu asta basta.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: Domnilor, mai avem o domnișoară 

care vrea să ne spună ceva.  

 Domnișoara Mircea Florentina: Mulțumesc domnule Președinte eu mă numesc 

Mircea Florentina și sunt liderul unui grup de tineri atât elevi cât și studenți. 

 Ne adresăm astăzi unui număr cât mai mare de oameni politici, întocmai pentru a 

ne face auziți și a demonstra faptul că ne pasă. Ne dorim învățământ la cote înalte, 

spitale dotate, spații de joacă și piste de biciclete performante pentru semenii noștri iar 

pentru asta luptăm alături de dumneavoastră domnule Primar. Noi suntem generația 

mașiniștilor iar dumneavoastră dați viață visului nostru prin infrastructura pe care vă 

străduiți să o dezvoltați în municipiu. Participăm la adunări, strângem semnături, 

susținem tradițiile orașului pe care din greu le diferențiați de la an la an și cel mai 

important suntem alături de dumneavoastră la fiecare eveniment ce trece pragul orașului 

nostru și care ne face să ne simțim mândri că suntem cetățenii acestuia, iar totul datorită 

dumneavoastră și a bunei organizări de care dați dovadă  de fiecare dată domnule 

primar. Vreau să-mi continui discursul cu un citat celebru al lui Victor Hugo care 

spunea că: „Este nostimă ușurința cu care oamenii răi cred că toate le vor ieși bine”. 
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Vreau în acest mod să mă adresez consilierilor tineri, vedetelor, așa cum ne place nouă 

să îi numim. Stimați consilieri vedete vă rog să nu trageți concluzii pripite, să nu ne 

desconsiderați, pentru că nu, nu stăm cu mâinile în sân, așa cum tindeți să credeți, 

suntem în umbra voastră în permanență, iar un lucru care vă sperie e faptul că suntem 

mulți, mai mulți decât vă puteți închipui. Ne-ați păcălit mamele cu flori în ghivece 

suspendate, iar nouă ați crezut că ne-ați luat ochii cu o super linie de metrou, (metrou în 

Focșani?) iar astfel v-ați permis să vă desfășurați în ședințele de consiliu jucând parcă 

un scenariu din show-ul lui Capatos. Instistent vă rugăm, nu mai jigniți orașul nostru ca 

și când ar fi platoul de televiziune, vă credem pe cuvânt că transmisiunile live v-au 

derutat, crezând uneori că poate sunteți pe posturile de scandal. Avem un sfat pentru voi 

– demesia. Demisia e cea mai bună soluție, de circ nu avem nevoie. „Ne pasă” este 

deviza noastră, iar pentru asta vă rugăm să nu ne faceți să izbugnim, pentru că avem 

forța necesară să vă dărâmăm zidul de iluzie pe care vi l-ați creat. Suntem studenți în 

județe fruntașe ale țării dar nu ne vom trăda niciodată municipiul, ne vom întoarce aici 

și ne vom face dreptate de fiecare dată când va fi necesar, pentru că aici ne este viitorul, 

așa că vă rugăm, nu ne stați în cale și semnați-vă demisia, semnați-vă demisia. Închei 

printr-un alt citat, de data aceasta a lul Lev Tolstoi “Nu fă rău, pentru că doar așa 

aceasta va înceta să existe.     

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu constată că au fost epuizate punctele 

de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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