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   R O M A N I A                                                                               

         JUDETUL VRANCEA                                                                          

       MUNICIPIUL FOCSANI    

             

    

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

din 19 noiembrie 2019 

 

    Astăzi, data de mai sus, la sediul Consiliului Județean Vrancea, B-dul 

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

Municipiului Focşani. 

La şedinţă participă: 

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

• d-na Cristina Dăscălescu – Şef Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură; 

• d-na Rodica Constantinescu – Inspector Serviciul administraţie publică 

locală, agricultură; 

• d-na Carmen Grosu – Director executiv Direcția Economică; 

• d-na Simona Poeană – Șef Serviciul buget contabilitate; 

• d-nul Adrian Cosmin Măgdălin – Şef Serviciul investiţii; 

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

și investițiilor; 

• d-na Daniela Pamfil - Inspector Serviciul Corp de Control al Primarului; 

• d-na Ionica Mandea - Inspector Serviciul Corp de Control al Primarului; 

• d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate; 

• d-nul Ioan Mihai Ciobotaru - Director Direcția de Asistență Socială 

Focşani; 

• d-nul Adrian Vulpoiu – Director S.C. CUP Salubritate Focșani;  

• d-na Diana Cotea - șef Biroul Agricultură; 

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

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

• d-na Micșunica Baciu – șef Serviciul Resurse umane, managementul 

calității; 

• d-nul Păduraru George Coban – Direcția arhitectului șef; 

• d-na Carmen Ghiuță - șef Serviciul Juridic contencios;  

• d-nul Dan Grigoraș – Director executiv Direcția Relații interne și 

internaționale; 
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La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, reprezentanţi ai 

mass-media locale precum şi revoluționari focșăneni. 

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din 19.11.2019 

este: 

1. proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării de distincții revoluționarilor 

focșăneni, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din 

Decembrie 1989; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

2. proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a unui logo reprezentativ 

al municipiului Focșani care va fi folosit în toate formele de comunicare 

vizuală; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 205/2019 privind 

aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat al 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările și 

completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

în suprafață de 31,00 mp situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 35, bl. 35, 

județul Vrancea, T. 55, P. %3458 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani către doamna Ionescu Lăcrămioara; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al 

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

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Modernizare 

și reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani” județul 

Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliiului local al 

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

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

Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020  pentru obiectivul  de 

investiţii: „Modernizare şi reabilitare drumuri locale în intravilanul 

Municipiului Focşani”, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și 2 a Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului 

Focșani și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu 
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modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

8. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliiului local al 

municipiului Focșani nr. 525/2019 privind aprobarea  tarifelor practicate în 

anul 2020 și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, 

de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României de 

prelungire a termenului prevăzut de art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 

732/05.10.2016 privind transmiterea unei părți din imobilul 338 Focșani, din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale 

în domeniul public al municipiului Focșani, județul Vrancea și pentru 

actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor pentru 

concursul organizat în vederea numirii directorului gradului II la Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 492/2019 privind aprobarea organizării Sărbătorilor 

de iarnă în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al Municipiului 

Focşani: „Buna ziua. Bine ați venit la ședința extraordinară din 19 noiembrie 

2019, ședință extraordinară ce a fost convocată prin Dispoziția nr. 900 emisă în 

15 noiembrie 2019 de către Primarul Municipiului Focșani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă. 

Vă informez că absentează domnul consilier Buzoi Dan, domnul consilier 

Filimon Ionuț și doamna consilier Drumea Alina Ramona. 

Respect dialogul pe care îl aveți dar vă rog să-mi permiteți să deschid 

ședința, suntem în faza în care vă aduc la cunoștință că absentează 3 consilieri 

locali,18 consilieri locali municipali prezenți în sală, consider că este îndeplinită 

condiția impusă de art. 137, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din anul 2019, 

e vorba de Codul Administrativ și o să vă rog să vă pronunțați cu privire la 

procesul verbal al ședinței ordinare din 31 octombrie.  

Dacă pe marginea acestui proces verbal aveți observații de formulat?  

A fost o ședință lungă, care s-a concretizat în 110 pagini în procesul verbal 

pe care dumneavoastră l-ați primit. Dacă sunt observații pe marginea celor 

consemnate? Înțeleg că nu sunt.” 
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Se supune la vot procesul verbal din 31 octombrie 2019 și cu 15 voturi 

pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Ungureanu 

Daniel, Gongu Emanuel, Tănase Neculai, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria și 

3 abțineri din partea domnilor consilieri:  Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca 

Corneliu-Dumitru și Dobre Claudiu-Alin procesul verbal a fost aprobat. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al Municipiului 

Focşani:  „În 5 noiembrie a avut loc o ședința extraordinară și dacă pe marginea 

celor consemnate în procesul verbal care v-a fost înaintat sunt observații? ” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot procesul verbal și cu 13 voturi pentru din 

partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, 

Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, Ungureanu Daniel, 

Gongu Emanuel, Tănase Neculai și 5 abțineri din partea domnilor consilieri:  

Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Gheoca Corneliu-

Dumitru și Dobre Claudiu-Alin procesul verbal a fost aprobat. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al Municipiului 

Focşani: „Vă dau cuvântul domnule președinte de ședință pentru a intra în 

ordinea de zi. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule Secretar. Bună seara. Bună seara domnule Primar, doamnelor și 

domnilor consilieri, stimați invitați ai mass-mediei, stimați invitați. 

Începem cu ordinea de zi, dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi?” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot ordinea de zi a ședinței și cu 18 voturi 

pentru ordinea de zi a fost aprobată. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Așa cum v-am obișnuit 

cu timpul alocat pentru fiecare consilier, de 1 minut. Dacă sunt discuții?” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot timpul alocat de 1 minut și se aprobă cu 

12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu  Ionuț, 

Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Iorga Marius Eusebiu, 

Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel și 6 abțineri din partea domnilor consilieri:  

Tănase Neculai, Bîrsan Costel, Dimitriu Ana-Maria, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Gheoca Corneliu-Dumitru și Dobre Claudiu-Alin. 

Se prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

aprobarea acordării de distincții revoluționarilor focșăneni, cu ocazia 
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împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții pe 

marginea acestui proiect? Vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Vă mulțumesc domnule 

președinte. Eu aș veni cu două amendamente la acest proiect, le-am discutat și în 

comisie. 

Inițial Asociația Revoluționarilor din decembrie 1989 a depus în vederea 

întocmirii și inițierii unui proiect de hotărâre o listă cu membrii asociației 

dumnealor în care erau trecute și două persoane decedate și anume: Bobocea 

Marian și Barbu Ștefan.  

Propun colegilor consilieri primul amendament ca din lista depusă să fie 

excluși numiții Bobocea Marian și Barbu Ștefan și al doilea amendament, dacă 

nu aveți nimic împotrivă, să le oferim o diplomă și dumnealor ....” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Amendamentul era al meu...” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Bun. Nu e nici o problemă, 

există pentru dumnealor, pentru focșăneni. Faceți-l dumneavoastră. Împreună cu 

dumneavoastră. E bine așa? Suntem cu toții de acord. Nu domnule consilier? 

Sunteți mulțumit acum?... Bun și al doilea amendament... ca domnii foști membrii 

ai asociației, în momentul de față decedați, să primească aceleași distincții post 

mortem. Mulțumesc frumos.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule 

consilier. Dacă mai sunt alte discuții? 

Vă rog domnule. Vă rog să vă spuneți numele. Vă rog domnule Trandafir.” 

Domnul Trandafir Costică: „Sunt unul dintre revoluționarii, așa cred, din 

Focșani. Nu o să mai intru într-o introducere, că au trecut 30 de ani de la 

Revoluție, și că noi avem un respect pentru toate autoritățile locale și totodată văd 

că și autoritățile locale au un respect pentru noi.  

Știm că Revoluția a fost așa cum a fost, unii înțeleg într-o parte, alții... dar 

vreau să mulțumesc personal la tot ce există revoluționarii din Focșani și avem 

un președinte al Asociației ALIRUD Vrancea, rănitul Toader Adrian, pe care toți 

revoluționarii focșăneni îl respectă pentru că e rănit.  

Dar vreau să vă aduc la cunoștință că domnul președinte ALIRUD 

Vrancea, Toader Adrian, a încălcat legea abuzând de funcția pe care o are ca 

președinte, aducând din alte județe ale țării răniți, spunându-le că el le poate oferi 

decorații, distincții, etc. prin autoritățile locale ale orașului Focșani.  
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Domnilor, nu vreau să vă influențez, dar aceste distincții se dau celor care 

au participat la Revoluție în orașul unde și-au luat certificatul de rănit, respectiv 

de revoluționar. În aceste localități au fost înregistrați ca răniți.  

Domnilor consilieri, domnilor primari, orașul Focșani nu a avut răniți. 

Orașul Focșani a avut morți.  

Trebuie să înțelegeți că este o diferență între un revoluționar și un rănit. Mă 

rog. Asta este părerea mea. Revoluționarul s-a sacrificat pentru libertate, 

demnitate, democrație.  

Distincțiile acestor răniți se dau acolo unde au fost înregistrați ca răniți în 

Revoluția Română din 1989, deci localitatea care a conferit titlul de rănit le va da 

aceste distincții, nu dumneavoastră.  

Asta este părerea mea. Eu vă mulțumesc. Aveți toată stima și respectul 

revoluționarilor din Focșani.  

Mă înclin în fața domniilor dumneavoastră. Asta este părerea mea. Vă 

mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule 

Trandafir. Vă rog domnule...” 

Domnul Toader Adrian: „Bună ziua. Mă numesc Toader Adrian și sunt 

președintele asociației Revoluționarilor. 

Nu știu cum, domnul Trandafir are o problemă. De exemplu, eu dacă am 

fost împușcat în Revoluție și am stat 2 ani de zile prin spitale și am fost în 

București, după 21 de la miting... nu mai spun povestea.  

Eu m-am mutat din București în 1994 în Focșani. Deci, eu cred, după logica 

mea și nu știu dacă merit această distincție sau noi toți răniții care ne-am mutat la 

dumneavoastră, aici, cred că merităm.  

Dacă eu aici plătesc impozite și toate dările, nu aici trebuie să luăm 

medaliile și toate facilitățile?  

Normal, dânșii din Focșani ar trebui să fie foarte mândri de noi, cei care 

am venit și am luptat în alte localități. Așa e, că am fost răniți, toți morții care au 

murit la revoluție, au murit în țară.  

Avem răniți care au murit în Otopeni, care au stat... să vă povestească ei... 

să nu mai discutăm ce s-a făcut la Focșani sau ce s-a făcut la București. 

Asta am avut de spus. Și am mai omis domnule Primar, dacă tot s-au trecut 

și morți și toate vip-urile și toate nu mai spun din Focșani, mai avem și noi încă 

doi, tot care au luptat la București, doi luptători, dacă se poate, adăuga la lista care 
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este, sunt doi luptători cu rol determinant care sunt în București,...da domnule 

Primar, ... nu ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă-mi permiteți? Văd că noi 

vrem să facem un lucru frumos și bun și după 30 de ani, din momentul în care 

dumneavoastră ați luptat cot la cot în diverse moduri... Noi, mulți dintre care 

suntem astăzi aici, eram probabil copiii și n-am avut această posibilitate, dar tot 

respectul pentru dumneavoastră și pentru toate asociațiile, tot respectul pentru toți 

cei care și-au sacrificat viața sau au fost cu pieptul dezgolit în fața acelor gloanțe 

lansate de nu știm nici în acest moment de către cine.  

Eu vă spun doar atât. Îmi pare nespus de rău, că după 30 de ani există 

această dezbinare între dumneavoastră. Eu am vrut bineînțeles, la propunerea 

dumneavoastră, și am apreciat foarte mult această propunere, să acordăm niște 

distincții cu prilejul comemorării a 30 de ani de la Revoluție. Am vrut să nu fac 

nicio discriminare. Așa cum vă spuneam și înainte de a intra în ședință, numitorul 

comun care vă îndreptățește pe toți să obțineți aceste distincții din partea 

Consiliului local, este în primul rând certificatul, care atestă calitatea 

dumneavoastră de revoluționar și domiciliul în municipiul Focșani. Ceea ce s-a 

scris astăzi pe conturile de socializare sau în mass-media cu acele speculații 

privind nu știu ce calități sau nu știu ce defecte a avut fiecare din cel care deține 

un certificat de revoluționar, nu mă interesează. 

Atunci când am propus proiectul de hotărâre, eu n-am făcut o analiză a 

carierei profesionale sau sociale a tuturor revoluționarilor. Eu am făcut doar o 

propunere pentru a primi distincție toți cei care dețin certificat de revoluționar în 

baza legilor statului român. Punct. Și a domiciliului în municipiul Focșani. Ceea 

ce ați afirmat dumneavoastră, domnul Trandafir, nu știu la ce vă referiți, este 

posibil să aveți dreptate. Dar atât timp, cât au aceste 2 documente, certificat de 

revoluționar și carte de identitate cu domiciliul în Focșani, sunt îndreptățiți să 

beneficieze de aceste... dacă bineînțeles, Consiliul local va fi de acord să 

beneficieze de aceste distincții, pe care în mod onorific, vrem să vi le acordăm. 

Atât am vrut să spun. Și atât am vrut să vin cu această clarificare, că vezi 

dragă Doamne, au mai fost, am mai și primit mesaje din stânga și din dreapta, că 

fac eu discriminări. Nu. Iar propunerile au venit din partea dumneavoastră, a celor 

2 asociații. Nu am făcut noi nicio verificare pe site-ul Asociației Revoluționarilor 

la nivel național și așa mai departe. Chiar nu am stat să analizăm aceste lucruri, 

pentru că am considerat că dumneavoastră vă cunoașteți cel mai bine membrii și 

dumneavoastră trebuie să știți cel mai bine cine mai este în viață. Iată au fost 

scăpate două erori, s-au îndreptat prin acest amendament și numai cine nu 

muncește, nu greșește. Noi n-am vrut decât să facem un gest de apreciere pentru 

dumnneavoastră și nimic altceva. Dacă apar discuții, sincer vă spun, mă doare 

sufletul când văd că noi vrem să facem un lucru bun și ca de fiecare dată trebuie 
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să se găsească cineva să răstălmăcească lucrurile și să le întoarcă invers ca să 

arate nu știu ce părți negative sau nu știu ce gânduri ascunse ale noastre. Repet. 

Nu am avut niciun gând ascuns în momentul în care am propus acest lucru. Am 

mers doar pe buna-credință a dumneavoastră. M-am bazat pe buna-credință a 

dumneavoastră că ni-i propuneți pe cei care dețin acest certificat de revoluționar 

și domiciliul în municipiul Focșani. Vă mulțumesc!” 

Domnul Adrian Toader: „Vă mulțumim, domnule Primar! Deci am 

dreptul dacă sunt... mă gândesc. Vă mulțumesc pentru...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cei doi membri pe care 

dumneavoastră îi propuneți, dacă n-au domiciliul pe municipiul Focșani, nu 

putem să...” 

Domnul Adrian Toader: „Am înțeles. Ideea mea a fost... am propus... era 

pentru Consiliul Județean. Consiliul Județean trebuia să... Așa...     ne-a dat un 

răspuns negativ.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă lăsam și alți 

revoluționari, care nu au domiciliul în municipiul Focșani, ori localitatea de 

domiciliu, ori Consiliul Județean are posibilitatea să acorde distincții... Poate vor 

să le dea alte nu știu ce... alte premii.” 

Domnul Adrian Toader: „Eu am făcut primul demers către Consiliul 

Județean. După aceea am avut sprijinul dumneavoastră. Ne-ați înțeles și vreau să 

vă mulțumesc cum ne-ați ajutat și în privința tăierilor acelora din fața 

Monumentului Eroilor. Care... bine... eu sunt demult aici venit. Din ultimii trei 

ani. Știți dumneavoastră ne-ați ajutat, m-ați sprijinit în acest caz, ca să nu mai 

existe discuții că sunt venit din alte localități. Vă mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Vă mulțumesc!” 

Domnul Trandafir Costică: „Dar, m-am referit la răniții care pot avea, 

pot să-și ia aceste distincții și de acolo din localitatea de unde au... și-au luat 

certificatul de revoluționar. Asta am vrut să spun. Pentru că ei, domnul Toader,   

i-a adus aici ca să pună și dânsul în spate lista mare și eu la acest lucru m-am 

referit. Eu n-am spus că nu-i respectăm pe răniți. Răniții îi respectăm pentru că 

fac parte dintr-o categorie separată a revoluționarilor. Nu sunt revoluționari, ci 

sunt răniți în Revoluție. Deci este mare diferență între revoluționarii care au 

participat direct la Revoluție și un rănit care a fost împușcat pe stradă sau se ducea 

la discotecă. Deci asta este diferența între unul și altul. Dar noi îi respectăm 

indiferent cum, atâta timp cât au un certificat de revoluționar, dar ei pot să aibă, 

să li se dea dublă distincție.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Trandafir, să 

știți că răniții sunt în Revoluție și pot participa la revoluție, să fie răniți acolo. Nu 
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că merg neapărat pe stradă. Da? Haideți să fim serioși puțin. Bun. Dau cuvântul 

domnului consilier Gongu. ” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Vă mulțumesc, domnule președinte! 

Stimați domni președinți, președinți ai asociațiilor. Văd că vă certați, discuții au 

fost și data trecută. Ce este trist, este că nu ați amintit de cei patru morți în Focșani. 

Chiar dacă... Patru? Am dreptate? Da? Sincer l-am cunoscut pe unul dintre ei. Pe 

Ghinea Dorinel și pe familie, din care, din păcate a rămas doar sora. M-aș fi 

aștepta ca familiile celor patru să primească aceste distincții. Nu v-aud. Vă rog! 

Este și Ghinea Dorinel acolo? Și de ce nu merită și familia dacă tot... Aș putea 

face un amendament, domnule Primar? Vreau să fac un amendament. Și familiile 

celor patru decedați, zic, celor patru focșăneni decedați în revoluție, chiar dacă au 

murit la București sau... Și aceștia ne-au reprezentat și au murit pentru patrie și 

pentru noi. Dacă domnul Trandafir are cele patru persoane, că eu știu doar de 

Ghinea Dorinel și-mi prezint scuze că nu... Mai mulți de patru? Aveți o listă? 

Deci cu focșănenii care au... Păi haideți să facem un lucru . Așa.. Haideți să facem 

un lucru înțelept și să acordăm și familiilor celor... urmașilor... toți cei care sunt 

focșăneni, care s-au născut în Focșani, care au trăit în Focșani...” 

Domnul Trandafir Costică: „Suntem de acord cu ceea ce propuneți 

dumneavoastră. Noi vă mulțumim pentru gestul pe care îl faceți. Și noi îi 

respectăm pe toți.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Noi am mai avut discuția asta o dată 

cu dumneavoastră, domnule Trandafir. Nu știu dacă v-aduceți aminte, prin 2017 

sau 2016.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Să ne aduceți lista, vă 

rugăm, ca să o putem prinde cu decedații, cu revoluționarii” 

Domnul Trandafir Costică:  „O să v-o aduc.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Da, vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Haideți să dăm citire 

eroilor martiri vrânceni ai Revoluției din Decembrie 1989. Le dăm citire la toți, 

chiar dacă nu sunt focșăneni.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Silvestru Jim este de la Panciu. Iertați-mă! Fiecare cunoaște pe câte 

cineva, în târgul ăsta și în județul ăsta. Silvestru Jim este născut sau a fost născut 

Dumnezeu să-l ierte, undeva în anii 1971 sau 1970. Este din Panciu. Și atunci nu 

este focșănean.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Bineînțeles, n-am zis 

că nu...” 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar General al municipiului 

Focşani: „Ați zis că sunt focșăneni, domnule... Vrânceni, da.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier, 

gata! Haideți să dăm citire listei. Vă rog!” 

Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Pentru cei care sunt din alt 

oraș, din altă localitate…” 

Doamnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu:  

Decedat – Ghinea Dorinel, Silvestru Jim, Voicu Nicolae, Milea Dumitru, 

Crețu Florin, Catană Marin, Dănăilă Gabi, Apostolie Vasile, Buruiană Valentin, 

păstrăm un moment de reculegere și pentru Bobocea Marian și Barbu Ștefan. Vă 

mulțumesc!  

Domnule consilier Gongu ați formulat un amendament, vă dau cuvântul 

încă o dată!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Mulțumesc, am formulat acest 

amendament, colegii mei care sunt de acord, ca și familiile celor decedați să 

primească aceste distincții și aș mai face o propunere, un alt amendament, doi 

dintre cei nominalizați, decedați au deja nume de stradă, aș vrea să propun 

Consiliului Local, ca toți ceilalți să aibă, ca străzile noi din Focșani să poarte 

numele acestor eroi ai Focșaniului. Vă mulțumesc!” 

Doamnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, dau 

cuvântul domnului Secretar!” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, Domnul Eduard 

Corhană: ”În eventualitatea în care mâine sau în viitorul apropiat vom putea să 

denumim străzi, procedura prealabilă presupune să ne adresăm Instituției 

Prefectului unde există o comisie pentru atribuire de denumiri și dacă dumnealor 

o acceptă, intrăm în Consiliu Local pentru străzi noi ce vor fi denumite în viitor 

da? Ca să nu mai schimbăm azi! Ca să schimbăm azi ar fi mai delicat să schimbăm 

tot ce înseamnă documente ale cetățenilor care locuiesc pe străzile astăzi cu altă 

denumire. Pe viitor vom ține cont! Mulțumesc!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Dacă acest amendament trece, 

probabil vom putea face această propunere către Prefectură, la asta m-am referit, 

adică nu știu procedura exactă, dumneavoastră ați explicat-o acum, deci 

propunerea să meargă mai departe, vă mulțumesc mult!”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „O luăm ca valoare de inventar, 

pe viitor, asta a vrut să spună domnul Secretar, înainte de a intra în ședință de 

consiliu local cu un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unei denumiri a 

unei străzi, trebuie să facem solicitare la Instituția Prefectului pentru a obține din 
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partea comisiei de denumiri, acordul de a acorda acel nume unei străzi, în primul 

rând trebuie să avem străzi, exact!” 

Doamnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Haideți să supunem la 

vot amendamentele domnului consilier Marius Iorga!  

Se supun la vot amendamentele domnului consilier Marius Iorga și se 

aprobă cu 18 voturi pentru din partea următorilor consilieri: Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Ailincuței Lauriana, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Tănase Neculai, 

Corneliu Dumitru Gheoca. 

Se supun la vot amendamentul domnului consilier Gongu Emanuel și se 

aprobă cu 18 voturi pentru din partea următorilor consilieri: Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Ailincuței Lauriana, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, 

Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Tănase Neculai, 

Corneliu Dumitru Gheoca. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am o întrebare către doamna 

Grosu trebuie făcut un amendament și cu privire la valoare? Sau implicit?” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, Domnul Eduard 

Corhană:”Pe cale de consecință!” 

Doamna Carmen Grosu: ”Se va modifica corespunzător....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ok. Mulțumesc!” 

Se supune la vot proiectul în integralitatea lui și se aprobă cu 18 voturi 

pentru din partea următorilor consilieri: Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Ailincuței 

Lauriana, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai 

Petruț, Nistoroiu Alexandru, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Tănase Neculai, Corneliu Dumitru Gheoca 

devenind hotărârea nr. 526. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 2 al 

ordinii de zi - proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a unui logo 

reprezentativ al municipiului Focșani care va fi folosit în toate formele de 

comunicare vizuală; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul Pavel? Vă rog dacă puteți să spuneți câteva cuvinte! Dacă ne puteți 

prezenta cumva ideea dumneavoastră, cum ați gândit dumneavoastră acest logo.” 
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Domnule Pavel: ”Noi am mai trecut prin etapele acestea de prezentare ale 

logo-ului, practic am venit și cu o scrisoare de la un profesor universitar de la 

Facultatea la care am terminat cursurile, i-am cerut sfaturi și dânsului despre acest 

proiect, l-a supervizat o perioadă, explicația pe lung e scrisă și cumva și dezbătută, 

nu mi s-a spus că trebuie să fac o prezentare, mi s-a spus că sunt niște modificări 

de făcut, pe care le-am și pus în practică! Mă așteptam, mai degrabă să fie niște 

întrebări, adică prin etapa asta am mai trecut o dată, de prezentare, ca să zic așa.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Acum e prima dată 

când, cel puțin eu, văd aceste imagini și acest logo și în imagini, dacă mai sunt și 

alte discuții? Vă rog domnule consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan:”Mulțumesc, nu, nu am să adresez nicio 

întrebare, doar o observație personală, îmi cer scuze nu vreau să fie nimeni 

ofensat, până la urmă e o chestie de gust, mie personal nu-mi place și ca atare eu 

nu voi vota acest proiect, îmi pare rău să vă spun, mă gândesc că totuși se putea 

găsi altceva, mai reprezentativ pentru Focșani. Vă mulțumesc! ” 

Domnule Pavel: ”Aș putea să vă întreb niște exemple în zona asta? Ce vi 

s-ar părea mai reprezentativ?”  

Domnul consilier Costel Bîrsan:”Să fiu sincer, mă gândeam ceea ce ne 

reprezintă pe noi vrâncenii....miorița...oaia lui domnul Daia, de exemplu...nu, 

problema este că e o chestie de gust, am spus, îmi cer scuze, nu vreau să fie nimeni 

ofensat, dar pur și simplu mie nu îmi place! Mulțumesc!” 

Domnule Pavel: ”Am înțeles!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă rog domnule 

Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu v-aș propune să lăsăm viitorul 

consiliu local să hotărască asupra logo-ului, noi mai avem 6 luni și eu zic că nu 

are rost! Părerea mea este că nu are rost să ne dăm noi cu părerea, suntem un 

consiliu local care suntem pe ultima sută de metri!Să lăsăm pe alții să hotărască 

acest lucru este cel mai...acum dumneavoastră faceți ce doriți! Eu v-am spus un 

punct de vedere! ” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Domnul consilier 

Iorga!” 

Domnul consilier Marius Iorga: ”Vă mulțumesc domnule Președinte! La 

comisii am spus că nu sunt de acord, că nici mie nu îmi place, e o mână cu 5 

degete, o mână cu 4 degete, e o chestie așa de feeling, nu știu, nu sunt specialist, 

nu știu ce să vă spun să faceți dar în momentul ăsta m-am hotărât, nu eu ci m-a 

convins colegul meu Tănase să-l votez! …nu de ciudă, că oricum nu o să vedeți 
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niciunul primăria asta sub formă de Primar sau de consilier cum vă doriți sau 

visați noaptea!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule 

consilier Radu Nițu!” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Domnule Președinte, aș vrea, vă rog să-mi 

permiteți să spun câteva cuvinte! Acest logo a fost …îmi dați voie și mie? 

Domnule președinte acest logo cred că are, dacă nu mă înșel, aproape 6 luni sau 

8 luni vechime de când a fost propus în UAT, au fost discuții, a fost și în Consiliul 

Local o data și eu zic ca să nu ne luăm după gustul fiecăruia, fiecare are un gust, 

noi trebuie să-l aprobăm, este un proiect care reprezintă Unirea Focșaniul și 

trebuie să-i dăm drumul! Că nu-i place lui nu știu cine, că nu-mi place mie, deci 

eu cred că trebuie votat acest proiect și cu asta vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc domnule 

consilier, fiecare va vota așa cum va crede de cuviință, vă rog domnule consilier 

Dobre!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: ”Singurul lucru care consider că 

este reprezentativ pentru Focșani este într-adevăr expunerea obeliscului, în forma 

aceea dar mâinile, poziția natural a mâinilor care bănuiesc că vroia să formeze 

litera U de la Unire e prea nenaturală, zic eu, motiv pentru care eu, personal m-aș 

abține, în schimb îmi place cum e reprezentat Obeliscul!” 

Domnule Pavel: ”Dar ce e nenatural la mâinile alea?” 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: ”Păi când ții mâinile așa…așa se 

țin mâinile?  

Domnule Pavel: ”Noroc! Când dai noroc!” 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: ”….așa dăm noroc…ca să 

formăm U acela!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”E un logo până la 

urmă!” 

D-nul Pavel: „Acum, nu mă aștept ca toată lumea să aibă o pregătire 

artistică în acest domeniu, dar avem internet, avem posibilitatea de a verifica, 

dacă … domnule consilier, vă rog … dacă vă uitați pe internet, la noroc și 

stilizare, o să vedeți acolo niște rezultate, toate arată, mai mult sau mai puțin în 

același fel. 

Nu au cum să se vadă zece degete în timpul unui noroc, e aproape imposibil  

… și acela spuneți că este un deget acolo  ce se vede acolo în spate sau … sunt 

… eu vă înțeleg … este ok, nu este nici o problemă, nu este vorba de … aici este 
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vorba de stilizare. Fenomenul se numește pictograme pentru cine este interesat să 

se documenteze un pic.  

Ați văzut pictogramele și la școlile de șoferi unde în manualele de 

instrucțiuni, formele sunt stilizate. Stilizarea unei forme presupune nu redarea ei 

exactă anatomică a unei forme ci interpretarea ei printr-o formă ajutată. 

Acum, ce să vă spun, într-adevăr toată lumea este liberă la … discuții și 

păreri dar … dacă vreți o părere într-adevăr avizată în domeniu, aveți … v-am 

spus în scrisoare o explicație mai mult decât pertinentă și cu semnătura 

domnului care este decanul Secției de Design din București. Dânsul a fost în 

comisia de jurizare și a logo-ului Primăriei București, deci este o persoană mai 

mult decât avizată. Dacă considerați altfel, eu nu am nici o problemă, mă retrag 

și rezolvați cum doriți problema”.  

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ Vă mulțumesc frumos, 

dacă mai sunt alte discuții”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc domnule 

Președinte și aș începe prin a vă atrage dvs. atenția, să fiți atent la înscrierile la 

cuvânt și să acordați cuvântul în ordinea ...”. 

 Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „... vă mulțumesc.  

 Nu mai apăsați pe ăla că nu mai funcțiuonează la fel ca ... am o rugăminte 

la dvs., dacă doriți să vorbiți pe subiect bine, dacă nu, nu ... pe subiect, fără să-

mi atrageți dvs. atenția că nu sunteți în măsură. Nu, nu sunteți în măsură să 

atrageți atenția. 

Domnule consilier, stați liniștit ... domnule consilier, vă rog frumos, nu vă 

mai ... vă rog din suflet, eu am spus ... dacă se vorbește pe subiect bine, dacă nu 

... vă rog frumos să luați loc ... eu la fel, vă rog din suflet să luați loc pentru că nu 

v-am invitat la discuție, și dacă vă ridicați așa, puteți să și plecați că nu este nici 

un fel de problemă, pe mine nu mă deranjează ... nu domnule nu sunt Superman 

dar nici dvs. nu aveți calitatea să vă ridicați în picioare ... haideți, vă rog frumos, 

nu vă mai agitați. 

Domnule consilier, vă chem la ordin din nou, chiar nu puteți să vă abțineți. 

Haideți domnule, vă rog frumos. Nu dvs. sunteți puțin ... fără bun simț din cauza 

asta.  

V-am mai rugat să nu mai faceți circ, este ultima oară când mai accept așa 

ceva. Vă rog”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte, nu suntem 

aici la școală, suntem să ne exprimăm părerea și nu cred că ... vă simțiți jignit că 

am spus lucrul acesta! Nu cred! 
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Deci, dacă aș fi spus un neadevăr, ok. Și acum pe subiect. Am un minut și 

din minutul meu, pot să spun ce vreau. Mulțumesc. 

În ceea ce privește acest logo, la fel, eu nu pot influiența calitatea desenului 

sau mă rog, acea ... pictogramei cum a spus dumnealui, știu că data trecută 

domnule consilier.  

Domnule Președinte de ședință, noi l-am mai văzut, poate dvs. nu ați fost 

prezent în ședință, a venit într-adevăr cum ați spus dvs. altcineva și ... domnul 

profesor și a prezentat acest logo. Dvs. ați spus că pe lung este prezentat. Pe 

scurt, la ce v-ați gândit dvs. de a ieșit această pictogramă, dacă puteți să ne 

lămuriți. Mulțumesc”.  

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ ... da, doar că are alt 

mod de a vă chema la ordine și pe dvs.”. 

D-nul Pavel: „Ideea este simplă. Unirea mică în cele două principate care 

s-au unit. Norocul care este simbolul acestui acord sau ... uniuni, uniri, iar în 

centru avem monumentul din Piața Unirii, cred că cel mai relevant simbol pe 

care-l deține acest oraș să spunem privit din plan ... de sus, da”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, supunem 

la vot ... a trecut minutul”. 

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

11 voturi „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria 

Dimitriu,  Laura-Mihaela Ciocoeaş, Cătălina Lupu şi a d-nilor consilieri: 

Claudiu-Alin Dobre,  Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan, 

devenind hotărârea nr. 527 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ Ca întotdeauna PNL-ul 

se abține, așa este normal.  

Doamna Lupu v-ați abținut, foarte frumos, nici un fel de problemă … nu, 

pentru că am spus în felul următor, eu nu am văzut așa ceva, eu am văzut doar o 

stilizare pe o hârtie, nu am văzut nimic altceva. Acum îmi place. Arătat așa … 

domnule consilier, o să discutăm în pauză ce o să-mi placă mie sau nu”. 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la HCL nr. 205/2019 privind aprobarea utilizării, în 

anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat al încheierea exercițiului 

bugetar a anului precedent, cu modificările și completările ulterioare; 

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

voturi  „pentru” și 6  voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria 
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Dimitriu,  Laura-Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Claudiu-Alin Dobre, 

Neculai Tănase, Corneliu-Dumitru Gheoca, Costel Bîrsan, devenind hotărârea 

nr.528 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 31,00 mp situat în 

Focșani, bdul. Independenței nr. 35, bl. 35, județul Vrancea, T. 55, P. %3458 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către doamna Ionescu 

Lăcrămioara; 

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr.529 

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

modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr.147/2011 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții  „Modernizare și reabilitare 

drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani” județul Vrancea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mă bucur că m-ați văzut în timp 

util. Da, aș vrea să întreb Primarul municipiului Focșani care este utilitatea … 

este adevărat, în  referatul de aprobare spune care este utilitatea acestor bani 

alocați, patruzeci și unu mii treisute șaisprezece lei virgulă optsprezece bani 

pentru panouri de informare, pentru cele douăzeci și opt de străzi. 

Domnule Primar, aceiași indicatori i-am aprobat și în HCL 158/2018 unde, 

la dotări este cifra zero dacă ne uităm. Ulterior în 2019 ați aprobat patru mii două 

sute opt zeci și patru și acum culmea, de zece ori mai mult. Explicați focșănenilor 

de ce acest lucru. Mulțumesc”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Care este întrebarea? 

Domnule Primar, dacă doriți să vorbiți bine, dacă nu …”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... mulțumesc. 

M-am gândit că o să vină domnul Ministru Grindă în vizită pe teren și nu 

o să știe de unde sunt banii respectivi, care nu vrea să ni-i mai dea, la PNDL. Și 

am zis să facem o informare a cetățenilor, să vadă ce am făcut cu banii dați de 

Guvernul PSD prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și din acest motiv 

am vrut să afișăm și să știe toți cetățenii că acele străzi au fost făcute prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală. Și dacă va veni domnul Ministru 

acasă, când dă cu capul de ele, trebuie să le punem la unu douăzeci înălțime, ca 

să putem … da … le punem la înălțimea de unu douăzeci ca să dea cu capul în 

ele, să înțeleagă și dumnealui că avem în continuare nevoie de acest program 

PNDL. Care dumnealui, prin acea adresă ni l-a suspendat. 
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În acest moment noi suntem obligați să găsim resursele financiare să putem 

plăti constructorilor facturile neachitate de domnul Ministru Grindă, da, pentru 

că altfel noi  suntem expuși riscului să plătim penalități pentru neplata în termen 

a facturilor acceptate și emise de către furnizori, de către toți constructorii care au 

lucrat în cadrul acestui program, și pentru care noi avem contracte încheiate și 

trebuie să ne respectăm obligațiile contractuale. 

De aceea am vrut să facem aceste panouri care sunt printre altele și 

obligatorii prin lege, domnișoară. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „ vă mulțumesc domnule 

Primar. Dau cuvântul domnului … nu v-am dat cuvântul dvs. … domnului Tănase 

Nicu”. 

D-nul consilier Neculai Tănase. „Mulțumesc frumos. Domnule …”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … poftiți, Focșani nu a primit 

nici un leu, sub semnătura domnului Ministru Grindă, din PNDL. Rețineți, din 

PNDL nu a primit nici un leu. Vă fac dovada scrisă că nu am primit nici un leu. 

Focșănenilor, le spun foarte clar … îmi pare rău că nu am adresa la mine, dar o 

puteți găsi pe pagina mea de facebook, adresa semnată de domnul Ministru 

Grindă, prin care ni s-a comunicat foarte clar că nu mai poate face nici o plată din 

Programul Național de Dezvoltare, să căutăm noi în bugetul Primăriei, să achităm 

până la sfârșitul anului sumele pe care le avem de achitat pentru constructorii care 

ne-au făcut lucrările și nu avem în acest moment de unde să le plătim. 

Și eu vin să întreb focșănenii, credeți că este normal ca dumnealui să mintă 

în continuare în calitate de ministru.  

Când a preluat mandatul a spus foarte clar, nu va stopa și va face plățile la 

timp către toți furnizorii, și iată ce face dumnealui. Ne aduce o scrisoare prin care 

ne comunică că nu mai poate să facă nici o plată. Și a blocat orice plată către 

PNDL, din PNDL. 

Doamna consilier Focșaniul nu a primit niciun leu sub semnătura domnului 

Ministru Grindă din PNDL. Rețineți din PNDL nu a primit niciun leu. Vă fac 

dovada scrisă că nu am primit niciun leu. Focșănenilor le spun foarte clar și îmi 

pare rău că nu am adresa la mine dar o puteți găsi pe pagina mea de Facebook, 

adresa semnată de către domnul Ministru “Grindă” prin care ni s-a comunicat 

foarte clar că nu mai poate face nicio plată din Programul Național de Dezvoltare 

Locală și să căutăm noi în bugetul Primăriei să achităm până la sfârșitul anului 

sumele pe care le avem de achitat pentru constructorii care ne-au făcut lucrările 

și nu avem în acest moment de unde să le plătim, și vin să intre focșănenii: creteți 

că este normal ca dumnealui să mintă în continuare în calitate de ministru când a 

preluat mandatul a spus foarte clar: Nu v-a stopa și  va face plăți la timp către toți 
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furnizorii și iată ce face dumnealui. Ne aduce o scrisoare prin care ne comunică 

că nu mai poate să facă nicio plată și a blocat orice plată către PNDL, din PNDL”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți? Public a spus ... public 

a spus ... așa ... Am avut bani și ni s-au plătit toate facturile în termen doamnă îmi 

pare rău. Sunt foarte bun doamnă ... extraordinar tocmai de aceea s-au făcut atâtea 

străzi prin PNDL și dintr-o dată nu mai avem bani să plătim constructorii da? ... 

Sunt foarte bun”! 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Este … domnule 

Primar și dragi cetățeni este de notorietate faptul că PNL … mă rog … ceea ce a 

rămas din PNL că a intrat PDL în el și l-a terminat și am susținut asta de fiecare dată … 

este de notorietate faptul că întotdeauna ei vorbesc peste noi ca să nu se înțeleagă, 

dar … este de notorietate că s-a opus întotdeauna asfaltărilor și atunci nu este de 

mirare că s-au tăiat și banii aceștia. Vă mulțumesc. Supunem la vot”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte noi ne-am înscris 

la cuvânt”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Poate la vot v-ați 

înscris. Inscrieți-vă la vot domnilor. Dumneavoastră nici nu știți după 3 ani de 

zile … nu știți că după 3 ani de zile aici nu se înscrie nimeni la vot. Da, domnule da … 

înțelegeți și dumneavoastră, înțelegeți românește vă rog frumos … da … am crezut 

că a terminat. Nu că termină repede nu de altceva. Vă rog domnule consilier”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Vă rog frumos … deci domnul 

Primar, dumneavoastră ați făcut niște afirmații mai înainte. Dumneavoastră 

sunteți Primar … domnul Ministru este ministru de 10 zile, dumneavoastră sunteți 

de 3 ani de zile. Domnule nu ați fost în stare să faceți nimic domnule. Acuma 

veniți de 10 zile de când vreți … cereți bani acuma stați cu mâna întinsă. Până 

acum miniștrii dumneavoastră efectiv v-au umplut de sânge ca să spun așa între 

ghilimele. V-au luat toți banii de aici ați ajuns să nu vă mai voteze nimeni în 

Municipiul Focșani 2 din 10 focșăneni vă mai votează și veniți cu minciuni”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Bun, vă mulțumesc da, 

am o rugăminte domnule Tănase haideți să fim puțin corecți dacă tot vrem să fim 

corecți. Ați adus 4000 de votanți în Municipiul Focșani pe liste suplimentare, asta 

ca să arătați dumneavoastră că vă votează lumea. Imi pare rău, o să vedem la 

alegerile locale. Domnul consilier Bîrsan vă rog frumos”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnule președinte cu respect vă rog 

să ne respectați. Da, nu cred după atitudinea dumneavoastră nu văd niciun pic de 

respect. Deci în primul rând dacă dumneavoastră doriți să abatem de la subiect de 

la acest proiect ne abatem un piculeț dar vreau să-i spun domnului Primar așa: din 

punct de vedere familial, intelectual și financiar nu se ridică la nivelul domnului 

ministru Ion Ștefan. Punct. În al doilea rând legat de acest proiect … domnul … 
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mai aveți până să ajungeți acolo domnule Primar. Mai creșteți și o să vedeți. Legat 

de acest proiect … măi domnul mitralieră tu stai acolo că nu te-a întrebat nimeni 

nimic. Da. Referitor la acest proiect… aceste panouri sunt 28 de panouri presupun 

pentru cele 28 de strazi. Prețul unui panou este de 3100 de euro. Da? Dacă 

împărțim cât costă la 28 de panouri reiese 3100 de euro/ bucată de carton pe care 

scrie șantier în lucru și ce se întâmplă acolo. Dacă dumneavoastră considerați că 

este normal așa mă rog este treaba dumneavoastră. Proiectarea și asistența tehnică 

și dirigenția de șantier costă 14.500 de euro/km și dânsul domnul Primar cere 

bani. Păi dacă își bate joc de ei cum să-i dea bani. În proiectul de hotărâre din 

2011 pe care îl avem aici structurat, acest tabel, zice asa: comisioane și taxe costau 

614 mii de euro. Ca să vedeți dumneavoastră ce degringoladă în a calcula prețurile 

și bătaie de joc și risipa banului public. Altă socoteală… acei 7,5 km costă 461 

mii de euro/km ori mie mi se par niște sume nu vreau să spun cum mi se par mie 

că aș vorbi altceva da? Referitor la drumuri. Domnule Primar eu am un proiect 

de hotărâre … apropo de drumuri din data de 11.09.2017 referitor la drumul de 

la Mîndrești și de 2 ani de zile ne aburiți si ne tot spuneți că este în proiectare, în 

refacere și restructurare și domnul Nițu care și dânsul este mândreștean în loc să 

ia atitudine pentru ca mândreștenii să aibă acel drum asfaltat nimeni nu zice 

nimic… tot timpul primim explicații că se va face. Când domnule Primar se va 

face? In care mandat se va face? Deci reiau și vă spun și închei nu puteți primi 

bani și nu este normal să primiți bani și să vă bateți joc de ei. Aici ce văd în acest 

proiect este bătaie de joc la adresa banilor pe care … la adresa focșănenilor care 

aduc bani pentru Primărie. Mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Da, vă mulțumesc, 

domnule consilier domnule Primar doriți să mai completați”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În primul și în primul rând nu 

vreau să vă răspund dumneavoastră la calomniile pe care le aduceți 

dumneavoastră. Răspund focșănenilor pentru că trebuie să spun doar atât prin 

adresa nr. 152671 a Ministerului Dezvoltării ... da și aici este o problemă nici nu 

știu să redacteze Ministerul Dezvoltării în antet dar ei se numesc Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din 13 noiembrie ... mi-au făcut 

un cadou de ziua mea. Domnul Ministru Ion Ștefan semnează o adresă prin care 

spune foarte clar că în cursul unui an bugetar în situația în care beneficiarii 

prevăzuți la alin.1 decontează sume aferente contribuției la bugetul de stat pentru 

bunuri și servicii lucrări executate din surse propriii sau alte surse legal constituite 

au dreptul să solicite recupererarea acestora la Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației în baza solicitărilor de transfer. Atenție ... deci ei 

spun că nu mai au posibilitatea să mai plătească și în concluzie ce spune domnul: 

vă asigurăm de tot sprijinul pe care Ministerul îl acordă beneficiarilor PNDL 

pentru implementarea proiectelor de dezvoltare și modernizare a infrastructurii și 

vă asigurăm că până la sfarșitul anului în situația în care au fost înregistrate 
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solicitări la instituția noastră vom depune toate diligențele pentru a obține 

fondurile necesare implementării în condițiile optime ale programului. Oameni 

buni noi avem facturi în valoare de 3 milioane 500 mii lei depuse la Guvern ... 

domnilor erau pe picior ... erau pe picior de plată înainte... da? Nu a semnat niciun 

ministru .... domnul eu v-am ascultat și nu am intervenit peste dumneavoastră vă 

rog să ... nu este o adresă clară semnată de către domnul Ministru da? Nu mi-a 

luat banii din buget am avut bani să plătim toate obligațiile și ne-au dat în 

continuare bani să vedem ce ne va da până în acest moment Guvernul PNL ne-a 

spus foarte clar că nu ne dă. Ne-a făcut adresa scrisă pe 13 noiembrie ... ne-a făcut 

adresă scrisă că nu are bani și nu mai pot să ne plătească PNDL, asta este 

problema. Așa este au găsit prăpăd tocmai de aceea s-au asfaltat străzile... bine 

domnule știți. Dumneavoastră aveți date certe semnate, eligibile clare ... da ... „ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Bun, vă rugăm 

domnule consilier haideți să nu subestimăm puterea de a schimba lucrurile cum 

spunea domnul Prim-ministru vreau să fac scurt la mână să dau oamenii afară. 

Asta este apanajul dumneavoastră, domnule consilier, domnule coleg Bîrsan am 

aici o informare 41.316,18 lei domnule consilier a 12 panouri sunt 3443,00 lei nu 

3000 de euro un panou, vă mulțumesc. Haideți să supunem la vot.  Nu este nicio 

problemă putem să discutăm și după aceea …. “ 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 5 și se aprobă cu 17 voturi 

pentru Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu 

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

Alexandru, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, 

Gheoca Corneliu Dumitru și 1 abținere din partea domnului consilier Bîrsan 

Costel, devenind hotărârea nr. 530. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ” Ați votat? Linişte vă 

rog frumos! Haideţi să păstrăm solemnitatea şedinţei! Nu suntem la piaţă şi nici 

în Piaţa Unirii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Punem camerele! Cum adică nu am 

votat? Punem camerele.” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Staţi jos şi nu mai faceţi 

panaramă. Cum aţi votat, domnule? Ia spuneţi-mi şi mie! Ia spuneţi-mi! Bravo şi 

eu am spus “Pentru”, da? Treziţi-vă domnule! Treziţi-vă! Domnule consilier, 

dacă o singură abatere mai am vă ridic dreptul de a mai vorbi. Deocamdată 

dumneavoastră vi s-a luat șunca din fasole.” 

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

modificarea Hotărârii Consiliiului local al municipiului Focșani nr. 441/2017 

privind asigurarea finanţării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu 
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se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

2017-2020  pentru obiectivul  de investiţii:„Modernizare şi reabilitare drumuri 

locale în intravilanul Municipiului Focşani”, cu modificările și completările 

ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 6 și  se adoptă cu 17  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu,  

Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Neculai 

Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca  şi 1 „abţinere” din partea domnului consilier  

Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr. 531 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 și 2 a Hotărârii Consiliiului local al municipiului Focșani 

nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a regulamentului de organizare 

și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator, 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 7 și  se adoptă cu 12  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

şi 6 „abţineri” din partea domnilor consilieri  Bîrsan Costel, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Neculai Tănase, Corneliu 

Dumitru Gheoca, devenind hotărârea nr. 532 

          Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliiului local al municipiului Focșani nr. 525/2019 

privind aprobarea  tarifelor practicate în anul 2020 și a prețurilor de pornire la 

licitație pentru închirierea unor bunuri, de către Societatea Administrația Piețelor 

Focșani S.A.; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 8 și  se adoptă cu 12  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

şi 6 „abţineri” din partea domnilor consilieri  Bîrsan Costel, Laura-Mihaela 

Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu Dobre, Neculai Tănase, Corneliu 

Dumitru Gheoca, devenind hotărârea nr. 533 

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

solicitării către Guvernul României de prelungire a termenului prevăzut de art. 2 

din Hotărârea Guvernului nr. 732/05.10.2016 privind transmiterea unei părți din 
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imobilul 338 Focșani, din domeniul public al statului și din administrarea 

Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Focșani, 

județul Vrancea și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Doamna Dumitriu, vă 

rog.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulţumesc, domnule 

preşedinte. Dimitriu! Dacă după 3 ani şi jumătate nu ştiţi cum mă numesc, dar nu 

e nicio problemă, trecem mai departe, că e vorba tot de Primarul Municipiului 

Focşani, care efectiv se plânge Ministerului Apărării Naţionale pentru a-i prelungi 

termenul ca dumnealui să facă ce n-a făcut 3 ani de zile. 

Domnule Primar dacă nu sunteţi în stare să, datorită multitudinii, deci vă 

citesc din referatul de aprobare “Datorită  multitudinii şi complexităţii operaţiilor 

desfăşurate pentru derularea proiectului, având ca obiect amenajarea drumului de 

acces, termenul necesar pentru finalizarea procedurii de autorizare a lucrărilor de 

execuţie este de aproximativ 24 de luni.” În primul rând este din cauză, dar nu 

asta e interesant, interesant este că mai cereţi încă 2 ani. Domnule Primar oricum 

în jumătate de an mandatul dumneavoastră se termină. Aţi demonstrat că nu 

sunteţi în stare în 3 ani să amenajaţi un drum de acces pentru oamenii care au 

nevoie, acolo la complexul rezidenţial. Ce mai faceţi dumneavoastră în 6 luni, 

dacă dumneavoastră oricum Primar n-o să mai fiţi al Municipiului Focşani?” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc! V-am 

lăsat să aduceţi acuze nefondate, drept pentru care vi s-a terminat numărul, nici 

nu mă interesează ce spuneţi dumneavoastră. Vreţi domnule Primar să-i daţi 

vreun drept la replică? Nu. Supunem la vot. Pentru? Împotrivă? Abţineri?“ 

Se supune la vot proiectul numărul 9 și  se adoptă cu 18  voturi „pentru” 

din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, 

Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ungureanu Daniel, Alexandru Nistoroiu, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, 

Bîrsan Costel, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Alin-Claudiu 

Dobre, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Bîrsan Costel, devenind 

hotărârea nr. 534. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”N-am văzut decât 2, 

restul de aici, voi n-aţi votat, poate cine ştie, vă doriţi şi voi să veniți vreodată la 

Primărie.” 

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

aprobarea procedurii și a criteriilor pentru concursul organizat în vederea numirii 
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directorului gradului II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan:”Mulţumesc! Domnule Gongu îmi 

permiteţi să vorbesc? Domnule Gongu îmi permiteţi să vorbesc? Domnule 

preşedinte îmi permiteţi să vorbesc? Deci la punctul nr.10, la proiectul nr. 10 

vreau să punctez următoarea chestiune. Cu 2 şedinţe în urmă, când domnul Primar 

se dezisese de dumneavoastră şi arăta cu degetul către Judeţ, la proiect domnule, 

acesta este la proiect. Se văita că nu are bani este la proiect sau nu este la proiect? 

Se văita că nu are bani, că nu are de dat salarii la angajaţii Primăriei. Cum nu e la 

subiect? Păi dacă nu are de dat salarii, mai angajează pe cineva? Noi mărim 

schema, dacă sunt, e lipsă de bani?  

Domnule am citit, n-am citit, mie-mi spune aici că cineva doreşte să 

organizeze un concurs, da şi nu-l organizăm aşa doar să fugim unul pe lângă altul, 

probabil pentru o angajare, eu aşa am înţeles de aici şi referitor la chestiunea asta 

aş dori să-l întreb, dacă îmi permiteţi, pe domnul secretar, că şi aceasta este o 

structură, revin la întrebarea cu Corpul de Control al Primarului. Domnule 

secretar puteţi să-mi indicaţi şi mie un text de lege, o literă de lege, un articol, în 

care Primarul este îndreptăţit prin decizia domniei sale să hotărască Regulamentul 

de funcţionare şi atribuţiunile acestui Corp de Control? Mulţumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc domnule 

consilier! Dacă doriţi domnule secretar, bine, dacă nu, nu e niciun fel de 

problemă. Vă ascult.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Cu tot respectul, 

domnule consilier Tănase, am încercat să răspund la fiecare întrebare care mi-a 

fost adresată. Susțin ca și săptămâna trecută, când am avut ședință, că 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului, îl aprobă Consiliul 

Local, iar pentru Aparatul de specialitate al Primarului, Primarul emite dispoziții 

prin care se aprobă Regulamentul. Ca să vă răspund, în Regulament sunt atât 

obligații, cât și drepturi cu privire la termenul de muncă, programul de muncă, cu 

drepturile sociale, cu tot ceea ce însemnă protecția muncii, precum și obligațiile 

fiecărui Compartiment în parte. Ca să vă răspund că îmi mențin punctul de vedere 

precizat în ședința anterioară. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule 

secretar! Doamna Dumitriu, vă rog.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu:”Mulțumesc! Dacă vă jucați, 

că vă place la butoane…” 
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Îmi pare rău, v-am 

explicat că dacă nu vorbiți la cuvânt, nu vă dau voie. Oți avea 1 minut, dar aveți 

grijă ce vorbiți cu mine. Așteptați, așteptați. Dacă nu sunteți pe subiect vă tai 

microfonul și supunem la vot proiectul.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu:”Domnule secretar, mai 

devreme domnul consilier Bîrsan a ridicat o problemă destul de delicată  și tot 

dumneavoastră sunteți cel care vă, sunteți practic în măsură să răspundeți la 

întrebarea pe care eu vreau să v-o adresez. Spuneți-ne vă rog, organigrama 

Primăriei, dacă ne aducem aminte noi, în ședința de Consiliu Local, am aprobat-

o, dar unde este Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului 

Primăriei? Mulțumesc! 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Putem face 

divagații pe marginea acestui proiect, să înțelegem tot ceea ce înseamnă legislația 

muncii, coroborăm 153 care vorbește despre salarizare, coroborăm cu Legea, 

Ordonanța 57. Proiectul dedus astăzi discuției la punctul numărul 10 este criteriile 

pe care dumneavoastră să le aprobați cu privire la ocuparea sau nu a postului de 

director de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice. Criteriile și condițiile pe 

care dumneavoastră le gândiți. Dacă le gândiți sau sunteți în asentimentul 

inițiatorului este un aspect, dacă vă gândiți să veniți cu alte precizări sau alte 

cerințe, puteți să o faceți. Ăsta e obiectul proiectului nr.10. Cu privire la ceea ce 

mă întrebați, reveniți și adresați întrebări cu proiectul care a fost aprobat recent. 

Asta vreți să aflați? Pe proiect, pe proiect.” 

Domnişoara consilier Ana-Maria Dimitriu:”Putem să vă întrebăm orice, 

nu neapărat pe proiect.” 

Domnul secretar general Eduard Marian Corhană:”Nu. Stați un pic, 

adică să mă întrebați orice despre ce? Aveți libertatea dumneavoastră, consilier 

local să mă întrebați orice? Suntem într-o ședința a Consiliului Local pe proiect. 

Pe proiect. Facem un dialog constructiv, doamnă. Doamna consilier, pe proiect 

sunteți liberă să-mi adresați întrebări. Credeți dumneavoastră că organigrama care 

a fost aprobată în ședința trecută, a Aparatului de specialitate a Primarului are 

legătură cu organigrama Direcției de Dezvoltare? 

Ați susținut că mă întrebați și aveți dreptul să mă întrebați orice... eu vă 

spun că nu aveți dreptul să... nu! Pe proiect sunteți liberă să adresați întrebări... 

vă rog.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule secretar, nici o 

problemă, dacă nu răspundeți acum, o să răspundeți ulterior. Mulțumesc.” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, Domnul Eduard 

Corhană: ”Păi nu, dar puteți să formulați o interpelare, puteți să spuneți exact ce 

anume vreți să...  
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “O întrebare...” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, Domnul Eduard 

Corhană: ”Atunci sub beneficiul de inventar o să primiți un răspuns scris... la un 

proiect de hotărâre care a fost aprobat recent... poftiți? Stați un pic. Haideți să 

precizați ce doriți... vă rog să reluați întrebarea. Pentru că se pare că discuțiile... 

se poartă în mai multe sensuri... vă rog să reveniți cu întrebarea, ori în scris, ori 

verbal. O voi consemna și vă răspund în scris.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “..... la următoarea ședință 

când o să aprobăm și procesul verbal al ședinței acesteia o să luați act de ceea ce 

am zis anterior.” 

Secretarul General al Municipiului Focșani, Domnul Eduard 

Corhană: ”Voi consemna ceea ce ați spus dumneavoastră și veți primi răspuns 

în scris. Vă rog...” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc 

domnule secretar.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10 și se aprobă cu 12 

voturi pentru din partea următorilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: 

Bîrsan Costel, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria și Tănase Neculai, devenind hotărârea nr. 535 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier 

Bîrsan, haideți să terminăm și după aceea puteți vorbi, da? Am terminat. Proiectul 

s-a aprobat.” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul 11 al 

ordinii de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 492/2019 privind aprobarea organizării 

Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focșani; Inițiator, Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Dacă sunt  dicuții... vă rog domnule consilier Iorga. 

Domnul consilier Iorga Marius-Eusebiu: ”Eu aș dori să vă spun un 

lucru... mă bucur din suflet că această ședință este televizată și cetățenii văd fața 

dumneavoastră cu adevărat, a PNL-ului, da? Aroganța cu care ne tratați, insolența 

cu care aruncați amenințări. Să vă fie rușine. Mulțumesc, domnule președinte.” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc domnule 

consilier. Cred că cetățenii Municipiului Focșani au văzut demult lucru ăsta. 
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Bun... ați vorbit peste și atunci m-am gândit că v-ați exprimat... bine domnule 

consilier haideți vă rog frumos la subiect... aveți răbdare puțin...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Alo? Domnule viitor primar al 

Focșaniului, vă rog frumos, abțineți-vă. La acest proiect, această ședință are 

menirea și de a dezbate, deci de dezbatere, da? Și acum cineva cerșește dezbatere. 

Lăsați-ne să dezbatem. Noi vrem să dezbatem. Nu la comisie... ședința este de 

dezbatere, domnule. Nu spune Nițu acum unde trebuie să vorbim noi și unde nu, 

da? Deci, îmi permiteți vă rog frumos... la referatul de aprobare a acestui proiect 

scrie undeva materiale de promovare pix, agendă, calendar, felicitări, sacoșe în 

valoare de 44 mii lei. Eu am un amendament să eliminăm acest punct. Nu cred că 

atâția bani, 44 mii lei sunt necesari pentru sacoșe, calendare, felicitări și pixuri. 

Da? Deci propunerea mea este să-l eliminăm. Acești bani să-i dați la...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem bani de salarii, ne-a dat 

PSD-ul înainte de a pleca.” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “A exprimat timpul... 

doamna Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule Bîrsan vă dau 

din timpul meu, vă rog.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Nu e nevoie. Mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte. Dragi colegi, domnilor viceprimari mai devreme făceați lobby pentru 

anti partide politice și aici mă refeream... doamna Ailincuței aș vrea să luați 

cuvântul pe marginea proiectelor. Mulțumesc. Domnilor viceprimari, în primul 

rând, dați dovadă de decență, da? Că sunteți viceprimari, o dată și doi, dacă 

vorbim despre sărbătorile... vorbiți pe timpul meu cumva? V-ți înscris la cuvânt? 

Mulțumesc... dacă-mi dați voie să vorbesc... mulțumesc pentru complimente, 

sunteți drăguț ca de obicei... daca-mi dați, domnule președinte, aș vrea să 

interveniți că nu s-au înscris colegii dumneavoastră la cuvânt, da? Domnule 

viceprimar sunteți la televizor cum ați spus mai devreme, chiar nu aveți un pic de 

decență? Păi se vede...” 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc 

frumos...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11 și se aprobă cu 12 

voturi pentru din partea următorilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban 

Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu 

Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: 
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Bîrsan Costel, Dobre Claudiu-Alin, Gheoca Corneliu-Dumitru, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria și Tănase Neculai, devenind hotărârea nr. 536. 

Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc și 

declar ședința închisă. Bună seara.” 
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