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                 R O M A N I A                                                                               

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

    

    

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

din 14 august 2018 

 

    Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din 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 Marilena Șerbănuț – Consilier Compartiment Cabinet Primar; 

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

■  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 Cristina Costin – Şef serviciu investiţii; 

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

investițiilor; 

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

■ d-na Carmen Pascaru - Consilier juridic, Aparatul Permanent de lucru al Consiliului  

local; 

■ d-na Amăriuței Oana   –  Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat, 

publicitate;  

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

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

 

         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 ședința extraordinară, ședință din 14 august 2018, ședință ce a fost 

convocată prin dispoziţia nr. 825/10.08.2018 dispoziție emisă de Primarul Municipiului 

Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Vreau să vă fac cunoscut că în sală sunt prezenţi 

18 consilieri,  absentează doamna consilier Miron Mariana, doamna consilier Drumea 

Alina Ramona precum și domnul consilier Bârsan Costel. Iertați-mă, și domnul Buzoi 

Dan, 17 consilieri prezenți, asta înseamnă că ședința este statutară, vă spuneam, domnule 

consilier, că pentru a se putea desfășura legal ședința trebuie să fie majoritatea 

consilierilor locali în funcție, prezenți în sală. Așadar consider că numărul este suficient, 

din punctul meu de vedere nu sunt probleme pentru ca această ședință să se desfășoare, 

vă dau cuvântul domnule Președinte de Ședință.   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Sărut mâna doamnelor, bună ziua 

domnilor începem Ședința de Consiliu de astăzi, dacă în legătura….da…vă rog” 
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Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “Am un proiect la urbanism, pentru comisia de 

urbanism, am cerut voie… păi explicăm ….mi-am cerut voie” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă explic eu acum! La comisia de 

buget am avut cvorum, la comisia de urbanism am avut un singur proiect, nu au fost decât 

7 consilieri, acuma dumneavoastră ați venit mai târziu, să beneficiem de prezența 

dumneavoastră aici, în sală, avem proiectul, vă rog domnul președinte…da, și nouă ne 

pare rău….” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 

la HCL nr 259/22.06.2018 privnd aprobarea constiturii cu titlu gratuit al dreptului de uz 

și servitute asupra unui teren în suprafață de 17,80 mp situate în Focșani, str. Poienița, 

Tarla nr. 173 către S.C FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. - 

SDEE FOCȘANI. Dacă doriți mai multe informații, domnul director este aici, în sală, 

este vorba de o modificare …” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci acest…. noi suntem la Ședința de 

Consiliu Local, n-are rost să trecem…. peste 2 săptămâni o să facem ședință ordinară, 

deci nu are rost să trecem acuma, veniți cu ele, le băgați, le scoateți de sub masă, de unde 

le scoateți, haideți să facem ședințele așa cum trebuie, să avem un pic de rigoare, 

mulțumesc!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “Măi fraților, chiar vi s-a întunecat și mintea, e 

un proiect care l-ați aprobat voi, sunteți culmea!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Stați în banca dumneavoastră!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “Eu stau în banca mea dar tot Gică contra…. 

Domnul Președinte dați-i voie omului …. are buldozerele acolo….” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: “Domnule Director, spuneți câteva 

cuvinte, vă rugăm!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domule Director, vă rog!” 

Domnul Director Hulubină Viorel: “Dacă îmi dați voie....proiectul pentru care, a 

cărui modificare o solicităm, a intervenit tot pe neașteptate și pentru noi, am avut o 

autorizație de construcție pe un amplasament, în momentul în care un post de 

transformare era pe drum și am săpat pentru fundație, postul fiind prefabricat, am gasit 

un canal termic la o distanță mai mică decât, alta decât era trecut în avizul de la ENET, la 

o distanță mai mică decât făcea posiblă amplasarea postului acolo în condiții de siguranță 

a funcționării și intervențiile ulterioare sau modernizării ale canalului termic. Ne presează, 

e o investiție în derulare, ca să putem da drumul și la etapa a II a - vizează îmbunătățirea 

condițiilor de alimentare cu energie electrică din Municipiul Focșani, prin automatizarea 

distribuției și dacă mai stăm încă 2 săptămâni și blocăm lucrurile, nu e bine pentru că 

împiedicăm să ducem la bun sfârșit investiția”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Haideți să spunem mai pe înțelesul 

dumnealor! S-au început lucrările, s-au început săpăturile să se monteze un nou post de 

transformare. Conform avizului dat de cei de la ENET era un canal termic care în mod 

normal figura...”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnul Primar adică noi suntem grei de cap,  

pe înțelesul nostru, că suntem grei de cap …” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “…pe un plan și la 3 metri mai încolo  și 

când au săpat au dat de el în timpul săpăturilor și se impune schimbarea amplasamentului, 

de fapt se mută amplasarea acestuia cu 4-5m mai încolo, se lucrează acum acolo, au sistat 

lucrările tocmai din acest motiv, ne solicită să fim de acord cu mutarea amplasamentului 

4-5m mai încolo, ăsta e motivul, și chestiunea asta că s-a băgat...nu s-a scos de sub masă, 

domnule consilier ....nici nu-i interesează, nici un fel de problemă ...ei au alte scopuri...” 

Domnișoara Consilier Ana Maria Dimitriu: “Dumneavoastră în ce calitate 

vorbiți?”  

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, și vă explic pentru că sunt 

inițiatorul proiectului domnișoară, fostă doamnă Udrea”  

Domnișoara Consilier Ana Maria Dimitriu: “Și dacă sunteți inițiatorul proiectului 

ați cerut dreptul la cuvânt domnului Președinte? Nu am auzit!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este dreptul meu prin lege!” 

Domnișoara Consilier Ana Maria Dimitriu: “Nu! Trebuie să vă înscrieți la 

cuvânt!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Primarul are dreptul să intervină la 

orice problemă”! 

Domnișoara Consilier Ana Maria Dimitriu: “Nu este adevărat domnule 

Președinte de Ședință, și să mai citiți legea! Fiecare se înscrie la cuvânt!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “Facem teoria regulamentului acum?” 

Domnișoara Consilier Ana Maria Dimitriu: “Domnul Primar are calitate de 

invitat aici”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dumneavoastră spuneați că începeți spitalul 

…. umblați numai cu minciuni…”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Am terminat…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Veniți cu proiectele la timp și atunci le votăm, 

da? Scurt!” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Supunem la vot!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “Supunem la vot acest proiect! Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă s-a lucrat săptămâna asta și s-a 

descoperit chestiunea asta, de ce….? Comentez cât vreau eu domnișoară…..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnul Primar, avem vreo 10 proiecte pe care 

tot nu le mai băgați ….proiecte ale noastre… de ce nu le băgați?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Care sunt alea?”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Se lucrează la ele foarte mult…..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Se lucrează foarte mult, da….se 

lucrează… se vor lucra în continuare… nu sunt pentru focșăneni proiectele astea…“ 

Domnul Consilier Marius Iorga: “O întrebare am și eu, se poate? …scurt …la 

domnul Director …puteți să-mi spuneți, eu am fost la fața locului, știți că ne-am întâlnit, 

ce faceți cu punctul ăla de transformare acuma? “ 

Domnul Director Hulubină Viorel: “ Punem…” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “Da unde îl aveți?”  
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Domnul Director Hulubină Viorel: “E la amplasamentul în care este aprobat, dar 

nu pot să-l pun în funcție, deci vă rog din tot sufletul treceți-l că sunt încă atâtea proiecte, 

ăsta-i chiar…”  

 Domnul Consilier Marius Iorga: “E vorba de altă instituție și e vorba de montarea 

acestui punct de transformare în beneficiul cetățenilor” 

Domnul Director Hulubină Viorel: “Și e o investiție în derulare care se 

blochează…” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “Mai supun o dată la vot…!” 

Domnișoara Consilier Ana Maria Dimitriu: “Dați-mi voie domnule Președinte, 

îmi cer scuze că intervin…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Da, spuneți!” 

Domnișoara Consilier Ana Maria Dimitriu: “Asta demonstrează proasta, proasta 

administrație pe care o face Primarul, aici de față, ținând cont de faptul că nu știe să-și 

cheme la o masa rotundă, la discuții, toți furnizorii de utilități, și asta s-a întâmplat și în 

cazul străzii Gheorghe Magheru, da, unde într-o ședință anterioară, a spus, Primarul aici 

de față, că a intervenit nu știu ce, s-a spart nu știu ce țeavă, dar el începuse deja asfaltarea 

străzilor!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “Nu merge masă rotundă că sunteți alunecoși…” 

Domnișoara Consilier Ana Maria Dimitriu: “Haideți să fim serioși, proasta 

administrație, scuzați-mă!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Haideți să supunem…”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vedeți că folosiți un cuvânt urât, 

domnișoară, și nu vă caracterizează! ...nu vă deranjează...dar dumneavoastră folosiți 

altele mai obscene așa că nu vă e rușine să-l folosiți și pe ăsta......” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “Supun la vot acest proiect…cine este pentru? 

împotrivă? abțineri?” 

Se supune la vot - 7 voturi “pentru” și 5 abțineri din partea domnilor consilieri Dobre 

Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai, 

Filimon Ionuț  

Domnișoara Consilier Ana Maria Dimitriu: “Nu v-ați înscris la cuvânt domnule 

consilier!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Când o să scăpați de atitudinea de ciumă 

roșie…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Ne oprim! Stimați colegi intrăm în 

ordinea de zi, da? dacă în legătură cu proiectele de la ordinea de zi sunt ceva probleme? 

Dacă avem de adăugat sau de scos! Da domnule Primar, vă rog” 

Ordinea de zi cuprinde următoarele proiecte: 

Secțiunea I - Proiecte de hotărâri 

 

1. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea   HCL nr. 439/2017  privind 

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

finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
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2017-2020 pentru obiectivul de investiții: ”Refacere infrastructură strada 

Poligonului, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei HCL nr.155/28.06.2005 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții :”Extindere 

Școala nr.3 Focșani cu 12 clase”, județul Vrancea cu modificările și completările 

ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.94/2018 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local  și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări 

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 

2017-2020 pentru obiectivul de investiții : ” Extindere cu 12 săli de clasă a Școalii nr.3 

Focșani”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul HCL 

nr.291/2018 privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, 

transport și depozitare a gunoiului menajer și similar în Municipiul Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Eram înscrisă înaintea domnului 

Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă mulțumesc, domnule președinte de 

ședință.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Îmi cer scuze, domnule președinte 

de ședință, voiam să spun...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mi s-a dat cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Despre faptul că...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”V-am oprit, auziți, dumneavoastră 

chiar nu vreți să...?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Eram înscrisă la cuvânt înainte, 

m-ați văzut. Este lipsă de...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Am dat cuvântul domnului Primar, 

vă rog frumos.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Doamnelor și domnilor...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Păstrați o ordine, domnule președinte, păstrați 

o ordine, asa cum s-au înscris și colegii, păstrați o ordine, vă rog frumos.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, taci din gură că n-ai mai 

fost la ședință... hai că ești pierdut, nu mai ești pe aici... domnule Primar, aveți cuvântul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă mulțumesc, domnule președinte de 

ședință. Doamnelor și domnilor consilieri PSD, UNPR ALDE, stimați invitați, stimați 

reprezentanți ai mass-mediei locale și centrale, sunt stupefiat de prezența atât de obscură 

și obscenă a celor de la PNL. Bine ați venit, sumanele negre liberale. O să trecem mai 

departe să propun o completare a ordinii de zi cu 3 proiecte. 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 23-26 august 

2018, a Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei” în localitatea Balcik, Bulgaria, 

pentru a participa la cea de a IV-a ediție a Forumului Internațional ”Moștenirea 

Bulgariei”. 

Un alt proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.259/2018 

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra 

unui teren în suprafață totală de 17,80 mp. situat în Focșani, str. Poienița, T.173, 

către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA-SDEE 

FOCȘANI.  

Și un al treilea proiect de hotărâre privind modificarea anexei din HCL nr. 

82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările 

ulterioare. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședința.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă mulțumesc. Dacă mai avem 

pentru ordinea de zi... domnule...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Vă mulțumesc, domnule 

președinte. Colegul meu înțelege că eram înscrisă la cuvânt, nu este primar ca să facă 

același lucru. Voiam să întreb așa pentru cultura generală a focșănenilor dacă consilierii, 

ascultați-mă, da...?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Nu, nu, vă rog frumos.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Este proiect în completarea 

ordinii de zi...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă rog să închideți.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Este proiect în completarea 

ordinii de zi, domnule președinte de ședință.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Ce aveți la ordinea de zi?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Care a intrat pe e-mail la ora 15 

și 10. Se consideră că la ora aceea se țineau ședințele de comisii de specialitate. Cum este 

posibil, da? Este vorba despre utilizarea excedentului bugetar, da? Cum este posibil la ora 

3 și 10 să intre acest proiect. În nenumărate rânduri am atras atenția că nu este ok ce se 

întâmplă. Lucrul ăsta perseverează, da, cu ghilimelele de rigoare, da și vedem că nu se ia 

niciun fel de atitudine. Spuneți-mi, dați-mi un raspuns de ce intră proiecte în timpul 

ședințelor de specialitate. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Ședința a început la și un sfert...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Îmi cer scuze...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Ședința este la ora 15 trecută în 

e-mail, domnule viceprimar. Nu are niciun fel de importanță. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Dacă-mi permiteți, domnule consilier. Am o 

întrebare la dumneavoastră dacă tot nu veniți la ședințe, nu veniți la comisii, de ce vă 

plângeți, parcă spuneați că nu sunteți grei de cap. Deci ce avea dacă citeați un proiect      

și-l înțelegeați?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dumneavoastră veniți la ședințe. 

Ce faceți?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Eu n-am vorbit peste dumneavoastră... bunul 

simț.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Ce faceți?” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Bunul simț vă obligă să nu vorbiți peste 

mine.” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule consilier, vă rog frumos să nu mai 

ridicați tonul la colega mea, da? Dacă vorbim de bunul simț, dumneavoastră ați trebui să 

aveți bun simț, că este o femeie. Vă rog frumos, nu mai țipați la ea.”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Știți că este o vorbă când vulturii tac, papagalii 

vorbesc. Știți că e o vorbă, da? Hai, vă rog frumos.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule Tănase, aveți cuvântul 

dacă mai aveți ceva de spus...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Consilieri PSD, domnule independent, 

stimați colegi de la ALDE, domnule Iorga, deci eu aș vrea să vă cer la această ședință să 

vă delimitați public de acțiunile violente și brutale pe care conducerea PSD-ALDE...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, nu sunteți la ordinea de 

zi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Românii...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, oprește-te, domnule!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Victoriei...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Băi circarilor, nu sunteți la ordinea 

de zi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci la ordinea de zi, e cea mai la ordinea de 

zi asta. Deci aveți curajul să vă... de toate mizeriile... râdeți degeaba, domnilor, vă spun 

eu... deci sunteți de acord cu ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, da?”  

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Mulțumesc, supun la vot, stimați 

colegi” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci sunteți de acord cu ce s-a întâmplat în 

Piața Victoriei, da? Că românii au fost bătuți de jandarmi, nu? Sunteți de acord, 

domnule?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, închide microfonul, 

domnule.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu vreau.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, vrei să te evacuez din 

sală, domnule? Am trei...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ia cheamă domnule jandarmii, hai cheamă 

jandarmii.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Supun la vot acum și te dau afară 

din sală.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ia dă-mă afară din sală.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Domnule președinte, ăștia sunt 

instigatori profesioniști. N-ați văzut ce au făcut în Piața Victoriei? S-au dus cu autocarele 

din Focșani ca să bată oamenii acolo, să instige la violență.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă rog să închideți microfonul. 

Domnule! Vă rog să... supun la vot... stimați colegi. Supun la vot ordinea de zi.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, vă delimitați sau nu? Eu 

asta vreau să știu. PSD-ul...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Încetează circul ăsta, mă...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Cu Iorga, cu toată lumea... vă delimitați sau 

nu?” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Măi traseistule... ce-i cu prostiile astea? 

Încetați.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci sunteți lași.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Supun la vot proiectele propuse de 

domnul Primar în completarea ordinii de zi. Cine este pentru? Dacă este cineva 

împotrivă? Dacă se abține cineva... cu 11 voturi pentru și 6 abțineri din partea următorilor 

domni și doamne consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura- Mihaela, Dumitriu 

Ana-Maria, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, aceste proiecte au 

fost aprobate în completarea ordinii de zi.  

Supun la vot ordinea de zi, în integralitatea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva 

împotrivă? Dacă se abține cineva... cu 11 voturi pentru și 6 abțineri din partea din partea 

următorilor domni și doamne consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura- Mihaela, 

Dumitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, ordinea 

de zi a fost aprobată. Intrăm în ordinea de zi.” 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea HCL nr. 439/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a 

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

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: "Refacere 

infrastructură strada Poligonului, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații. Nu mai sunt discuții, se 

supune la vot și se aprobă proiectul cu 17 voturi pentru, devenid hotărârea nr. 315. 
Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei HCL nr. 155/28.06.2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții :"Extindere Școala nr.3 Focșani cu 12 clase", județul 

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

Misăilă. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva... auziți? Suntem atenți la ordinea de 

zi? Dacă sunt observații.  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 2 și se aprobă proiectul cu 

17 voturi pentru, devenid hotărârea nr. 316. 
Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea HCL nr.94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local și alte 

surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de 

stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de 

investiții : "Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani"; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. Dacă în legătură cu acet proiect sunt ceva observații..                                                                          

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 şi se adoptă cu 17 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 317. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Patru. Proiect. Vă rog să rețineți! 

Patru. Vă rog! Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii... Domnul... pentru îndreptarea 

erorii materiale strecurată în cuprinsul hotărârii... Stăm după aia. Domnul. Stăm după aia 

și vorbim discuții... așa vă place... ” 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru îndreptarea 

erorii materiale strecurată în cuprinsul HCL nr. 291/2018 privind aprobarea 

modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a 

gunoiului menajer și similar în Municipiul Focșani – Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog să vă abțineți de la vorbă!” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 4 şi se adoptă cu 17 

voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 318. 

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

deplasării, în perioada 23-26 august 2018, a Ansamblului Folcloric ” Țara Vrancei” 

în localitatea Balcik, Bulgaria, pentru a participa la cea de a IV –a ediție a 

Forumului Internațional ”Moștenirea Bulgariei” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 5 şi se adoptă cu 17 

voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 319. 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei la HCL nr. 259/2018 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a 

dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 17,80 mp. situat 

în Focșani, str. Poienița, T. 173, către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE 

MUNTENIA NORD SA- SDEE FOCȘANI 

 Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 6 și cu 11 voturi pentru” 

și 6 abțineri din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, proiectul 

nu a fost aprobat. 

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

anexei HCL nr. 82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu 

modificările ulterioare. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Dacă în legătură cu acest proiect 

sunt ceva observații. Vă rog, domnul consilier Tănase!” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc, domnul Președinte! Eu aș vrea 

să-l întreb pe domnul Primar, câți bani primește Focșaniul de la rectificarea bugetară. 

Dacă puteți să-mi răspundeți. Poftiți?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu știu.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu știți?! Domnul Primar, când aflați, vă rog 

eu frumos să faceți public. Și dacă tot nu știm cât primește Focșaniul la o rectificare 

bugetară, nu trebuie să aruncăm banii așa cu toptanul, aiurea pe lucruri inutile, da? Vă rog 

eu frumos! Aveți grijă de chestiile astea! Nu mai cheltuiți bani aiurea! Faceți spitale, faceți 

cu totul altceva!” 

 Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule Președinte 

de ședință! Cum domnul Primar nu este un Primar bine pregătit… Exact… Ordinea de 

zi… Pot să-i transmit acum public și o să vedem când o să aibe loc rectificarea bugetară, 

că nu va primi Primăria Municipiului Focșani nici un leu! Din ce cauză? Din cauza 

aceleași proaste administrații pe care a ținut să o… să o îmbrățișeze în 2016 și în 2017 și 

din cauza aceasta, nu există nici un leu care să vină către Primăria Municipiului Focșani. 

Așa că, nu mai irosiți banii focșănenilor, domnule Primar și încercați să faceți ce aveți de 

făcut, măcar cu ăia care mai sunt în visterie. Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Cum?” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 şi cu 11 voturi 

„pentru” și 6 abțineri din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, 

proiectul  a fost aprobat devenind hotărârea nr. 320. 
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 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Doamnelor și domnilor, ședința 

extraordinară a luat sfârșit. Vă mulțumim de participare!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Îmi pare rău că n-avem diverse, că 

voiam să-i întreb cât stau în oraș cu circul. Și dacă deschid…” 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 SECRETARUL 

                Radu Nițu                                           MUNICIPIULUI FOCȘANI, 

                                                                                Eduard-Marian Corhană 
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