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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 28 septembrie 2018 

 

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

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

Focşani. 

La şedinţă participă: 

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

■  d-nul Dan Grigoraş – Director executiv 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-ra Radu Andreea Nicoleta – Arhivar, Serviciul administrație publică locală, 

agricultură; 

■  d-na Cherciu Andreea – Șef Serviciu Autorizări Construcții; 

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

■  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 Ionica Mandea - Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

■ d-na Pădineanu Cristina – Inspector Serviciul Resurse Umane, Managementul 

Calității; 

■ 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 Dan Brașov – Inspector Serviciul Proiecte 

■ d-nul Imireanu – Șef Serviciu Proiecte  

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

■ d-nul Ciobotaru Ioan Mihai - Director Direcția de Asistență Socială și Medicină 

Școlară Focşani; 

■ d-nul Diaconu Ion – Director  S.C. Transport Public S.A. Focșani; 

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

 

         La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale. 
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D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: ”Bună 

ziua, bine ați venit la ședința ordinară din 28 septembrie 2018, ședință ce a fost 

convocată prin dispoziţia nr. 947/21.09.2018 dispoziție emisă de Primarul 

Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Vă fac cunoscut că în sală sunt 

prezenţi toți cei 20 consilieri absentând motivat, de demisia pe care și-a prezentat-o 

acum vreo două săptămâni să zic, doamna consilier Miron Mariana, dar vom vedea pe 

ordinea de zi.  Așadar 20 de consilieri prezenți, apreciez ședința ca fiind statutară, 

îndeplinește prevederile articolului nr. 40 alin. 1 din Legea administrației publice 

locale. Am rugămintea să vă pronunțați cu privire la Procesul verbal al ședinței ordinare 

din luna august, ziua 29, dacă față de care dumneavoastră…vă rog domnule consilier.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Secretar, înainte de a începe 

ședința, în sală sunt câțiva cetățeni de la blocul care a luat foc și oamenii vor să-și spună 

câteva doleanțe și cred că ar fi bine, ca să nu mai stea până la sfârșitul ședinței, să îi 

ascultăm acuma, înainte de a începe ședința” 

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

“Dumneavoastră știți că ședința o conduce Președintele de ședință, menirea mea este 

…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule, eu nu v-am spus cine conduce, eu 

v-am rugat ca înainte de a începe ședința să ascultăm acești oameni că li s-a întâmplat 

un necaz!” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Domnule 

consilier, nu am calitate eu să vă supun dumneavoastră această solicitare”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Bun, atunci a auzit Domnul președinte de 

ședință” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Vă 

rugam să vă pronunțați” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu zic că e mai bine, ca să nu stea 

oamenii…” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „De acord 

cu dumneavoastră, partea introductivă care durează câteva minute în ceea ce privește 

menirea mea în acest moment, este să vă supun atenției procesul verbal al ședinței 

anterioare.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Bine domnule Secretar!” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Dacă 

sunt discuții pe marginea acestui Proces verbal, vă rog domnule consilier Iorga!” 

 Domnul Consilier Marius Iorga: “Vă mulțumesc! Să știți că eu doresc să 

contest procesul ăsta verbal, l-am citit și, în afara faptului că îl contest, nici nu-l voi 

vota! Și voi explica și de ce, și-l voi ruga pe domnul Președinte de Ședință să 

consemneze acest lucru ca la următoarele ședințe, începând cu aceasta de astăzi, la 

consilierii care au cuvântul, conform regulamentului, cuvântul dat de Președinte să fie 

consemnați în procesul verbal, la cei care nu sunt consemnați și vorbesc, așa cum știți 

dumneavoastră și vorbesc peste cuvântul președintelui de ședință și peste alți consilieri, 

aș dori să nu se mai consemneze în procesul – verbal pentru că eu n-am înțeles absolut 
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nimic decât puncte, puncte, puncte sunt mii de pagini, colegii noștri muncesc trei patru 

zile, aproape o săptămână muncesc trei funcționari la acest proces verbal, este o bătaie 

de joc! Eu vă spun sincer, eu nu sunt de acord... scuze... nu sunt de acord și colegii mei 

la fel , din grupul PSD, nu sunt de acord cu acest proces – verbal și încă o dată, subliniez 

faptul că președintele de ședință actual și cei viitori să ia în vedere regulamentul iar 

colegii noștri să noteze în procesul – verbal corect, legal, doar persoanele, doar 

consilierii care au avut dreptul legal de a lua cuvântul, adică prin acceptul președintelui 

de ședință. Vă mulțumesc!” 

     Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Și eu vreau să fac precizarea 

aceasta că luna trecută se vorbea, cred că și 3 inși odată, nu cred că au cum doamnele 

de acolo să consemneze, și părerea mea personal, astăzi nu voi accepta, indiferent cine 

este din cei 20 de consilieri, nu voi accepta să ia cuvântul sau să vorbească  să ridice 

mâna și să să vorbească nu să facem așa, vorbim neîntrebați, vorbim unul peste altul, 

vorbim nu știu cum, și eu nu voi vota acest proces verbal. Aș dori și doresc foarte mult 

să introducem o regulă foarte clară, valabilă pentru toți, în consiliul local privind modul 

cum trebuie să vorbim și modul cum vorbim pe proiectele aprobate care se aprobă în 

consiliul local!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “O mică precizare, vreau să spun că regula 

este, e regulamentul pe care trebuie să-l respectăm și dumneavoastră să-l aplicați, vă 

rugăm frumos!” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Vă rog, 

domnul consiler Bârsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Mulțumesc frumos, bună ziua, eu cred că 

domnul viceprimar Marius Iorga a dat mânea cu Dragnea, procesul verbal este un 

document care trebuie să reflecte ceea ce se întâmplă în ședință, nu ceea ce dorește 

unul sau altul, e o reflectare fidelă a ceea ce se întâmplă în consiliul local, deci nu ne 

trezim noi acuma să zicem domnule ăla a zis și nu-l mai trecem în procesul verbal, 

celălalt trece-l și așa mai departe, unde ne trezim aici?”     

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Vă rog, 

domnul consilier!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “Vroiam să vă rog domnule Secretar să 

precizați exact ce prevede regulamentul referitor la ceea ce am propus eu, de respectare 

a acestuia.” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Nu cred 

că este nevoie să vă fac o trecere în revistă a ceea ce înseamnă parte introductivă a 

ședinței. Trebuie spus atât că la începutul fiecărei Ședințe ordinare și încerc să citez 

regulamentul și Legea Administrației, se supune la vot procesul verbal al ședințelor 

anterioare, în ideea în care există o extraordinară sau mai multe extraordinare și 

ordinară. Dacă dumneavoastră vă rezervați dreptul de a contesta acest proces verbal, o 

puteți face! Obligația mea este să vă aduc la cunoștință atât cât am putut consemna cu 

ajutorul colegilor, și trebuie spus că acest proces – verbal are 92 de pagini, atât s-a 

discutat sau poate mai mult în timp, doar că s-au consemnat ideile dumneavoastră în 
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92 de pagini, dacă dumneavoastră vorbiți atunci când nu ați primit cuvântul, banda 

înregistrează și atunci sunt exigent cu colegii mei și le-am spus să transcrie ceea ce se 

aude, nu pentru  a da o mai mare importanță ședinței ci pentru a reflecta adevărul! Dacă 

dumneavoastră respectați regulamentul și vă înscrieți la cuvânt și cel care are cuvântul 

vorbește, doar o singură voce se aude pe bandă, e extrem de simplu. Ghilimelele, 

semnele de puncțuație, consoanele sau vocalele care se aud pe bandă sunt doar o 

încercare reușită uneori sau de cele mai multe ori să surprindă ce spuneți 

dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă rog domnule consilier!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci eu am vrut să spun că eu nu am crezut 

că  … cred că merge acum… deci domnule Secretar, eu vreau să vă spun, și stimați 

colegi nu cred că, eu nu m-am așteptat să auzim în plenul consiliului local că trebuie 

să cenzurăm ceea ce se vorbește, deci domnul Iorga, am văzut că e poziția domnului 

Iorga, domnul Iorga mai bine ar fi să tacă, cum adică să ne cenzureze ceea ce vorbim? 

Domnul Iorga încă mai suntem un stat democratic, dumneavoastră probabil că vă 

gândiți la Transnistria, la Coreea de Nord, deci vă rog eu frumos haideți să nu intrați în 

derizoriu, e penibil ceea ce spuneți! Mulțumesc!”  

  Domnul Consilier Marius Iorga: “Eu nu-mi doresc să cenzurez pe nimeni! N-

ați înțeles nimic, ca de obicei! E vorba de o muncă de Sisif care n-ar trebui să aibă loc!” 

  Domnul consilier Neculai Tănase: “Asta e meseria lor!” 

  Domnul Consilier Marius Iorga: “Nu, nu asta e meseria lor! În loc de 90 sau 

100 și ceva de pagini ar fi frumos un rezumat de câteva pagini, concret, la subiect, și 

țineți minte un lucru, poate greșesc sau nu, îi cer acordul și domnului Secretar, să mă 

ajute puțin, procesul verbal al ședinței ordinare sau a oricărei ședințe extraordinară, 

ordinară sau de îndată, este de fapt un rezumat al ședinței, nu o expunere mot – a – mot, 

cu punct și virgulă a tot ceea se întâmplă aici! Am dreptate?” 

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

legiuitorul vă permite ca la următoarea ședință, în ideea în care sunt idei sau cuvinte 

sau luări de cuvânt care nu sunt consemnate se consemnează în următorul proces 

verbal, extrem de simplu! Domnilor, e greu de făcut un rezumat după 5 ore de ședință! 

Vă rog domnul consilier!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule Secretar, să fim clari, am mai spus-

o și o repet, domnule Marius Iorga, nu se poate cenzura cuvântul unui consilier local! 

Mai mult decât atât vă spun că legea prevede expres ca un proces verbal să redea fidel 

ceea ce se întâmplă în acea ședință, indiferent de ședință, indiferent de locul unde se 

află această ședință. Nu puteți spune dumneavoastră propune să facem rezumat. Păi în 

rezumatul acela cine decide ce se scrie și ce nu? Dumneavoastră?” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Haideți 

să fim pragmatici! Cu privire la procesul verbal al ședinței anterioare, punctual, aveți 

ceva de comentat? Există vreo scăpare? Eu nu am fost la ultima ședință dar am văzut 

procesul verbal și ședința! Față de cele consemnate sunt discuții? S-a omis ceva? Nu. 

Mulțumesc! Vă rog!” 
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Domnul Consilier Marius Iorga: “Pentru ultima oară vă explic! Puteți lua 

cuvântul fiecare și să vorbiți o jumătate de oră! Sunt de acord cu acest proces verbal, 

să conțină 250 mii de pagini dar să aveți cuvântul dat de Președintele de Ședință, să 

respectați regulamentul, asta-i tot, e foarte simplu, chiar nu înțelegeți sau nu vreți să 

înțelegeți? Este simplu!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: “Mulțumesc domnule Secretar! Domnule 

Marius Iorga, înțelegem foarte bine domnul Marius Iorga ce se întâmplă, nu înțelegeți 

dumneavoastră, păi dacă președintele de ședință este de la dumneavoastră, și văd că vă 

rotiți 3- 4 de la începutul mandatului, domnu… este ales, este ales de dumneavoastră, 

unde există democrația atunci? De ce nu se rânduiesc toți consilierii? Da? Și acest 

consilier care este deocamdată domnul Nițu, păi dumneavoastră dați cuvântul cui doriți 

dumneavoastră, nu acolo unde este necesar! Domnu…păi atunci nu mai vorbiți, vă rog 

frumos!”  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Vă 

mulțumesc! Așadar revin cu întrebarea: Sunteți de acord cu acest proces – verbal? Cine 

este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Vă rog domnule Președinte pentru a 

intra în ordinea de zi!” 

Procesul verbal al ședinței ordinare din 29 august 2018 nu se aprobă cu 9 voturi 

“pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Tănase Neculai, Buzoi Dan, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și 11 “abțineri” din partea domnilor consilieri 

Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Iorga Marius 

Eusebiu, Gongu Emanuel.   

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local a 

doamnei Miron Mariana; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei 

Balaban Elena Luminița supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile 

autorităților administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al 

municipiului Focşani, judeţul Vrancea; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate și desemnarea  membrilor acestora; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 1 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 2 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 13 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 16 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 17 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 18 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit 

nr. 23 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae 

Iorga” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel 

Saligny” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru 

Vlahuță” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel 

Mare” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond 

Nicolau” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Asachi” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. 

Cotea” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic 

„Spiru Haret” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G G. 

Longinescu” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe 

Tattarescu” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian 

Vuia” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară 

„Hippocrate” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

34. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza 

DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propusă a fi realizată 

prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei 

municipiului Focșani”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

35. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 181/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotări Dispensar Sud” str. 

Revoluției nr. 14, municipiul Focșani, județul Vrancea; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investitii „Alimentare cu 

energie electrică 10 locuințe modulare situate în strada Tisa T 70, P 4145; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focşani nr.28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările 

ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată 

cu energie termică în Municipiul Focşani în procent de 5% din tariful  de transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 51,00 mii lei  Colegiului 

Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani pentru derularea proiectului „130 DE ANI 

DE ISTORIE – Colegiul Al.I.Cuza”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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39. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

40. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină 

Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

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

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

42. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

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

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

44. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

45. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

46. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției 

de Dezvoltare Servicii Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a drumului de 

exploatare situat în extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

47. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz 

și servitute asupra unui teren în suprafață de 11,00 mp. situat în Focșani, str. 

Democrației T. 79, P. 416 către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia 

Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

48. proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării a PT 20 situat în Cartierul 

Sud – Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 

322,00 mp în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va 

funcționa biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat 

Cartierului Sud din municipiul Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 



10 

 

49. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui 

imobil compus din construcție cu suprafața desfășurată 834 mp. și teren în suprafață de 

455 mp., situat în municipiul Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 13, județul Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

50. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei 

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 11, înscrisă în CF 51904-C1-U11 

UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focșani către domnii 

Tunaru Cătălin și Tunaru Nicoleta;     Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 

51. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei 

situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 1, înscrisă în CF 54684-

C1-U8 UAT Focșani către domnii Lupu Marian și Lupu Raluca Oana;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

52. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei 

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 11, bloc 11, ap. 11, înscrisă în CF 51889-C1-U29 

UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51889-C1-U12 UAT Focșani către domnii Bocu 

Gheorghiță și Bocu Lucica;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

53. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei 

situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 9, înscrisă în CF 54675-

C1-U3 UAT Focșani către doamna Mocăniță Iuliana;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

54. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu 

55. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de două schimburi de locuințe 

ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitat 

de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana 

Maria, Buzoi Dan 

56. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului 

de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând 

domeniului public și privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

57. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 50437 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe și 

dotări complementare” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 42, 

P. 186/4, nr. cad. 58913, pe terenul în suprafață de 20793,0 mp;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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58. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 50494 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan și lotizare în vederea construirii de 

locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 43, P. 189, nr. 

cad. 62927 și 62928, pe terenul în suprafață de 21653,0 mp;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

59. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești județul Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

60. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești județul Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

61. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, să 

exercite pe seama și în numele Consiliului local al municipiului Focșani dreptul de a 

prelungi prin act adițional Contractul unic nr. 10/03.12.2014 de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul 

Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

62. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transport 

Public S.A. Focșani în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

63. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al 

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

Focșani în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

64. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2018;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

65. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 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;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

66. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul 

Local al Municipiului Focşani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 

2018; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă mulțumesc, doamnelor și 

domnilor consilieri avem un număr important de proiecte la ordinea de zi, dacă, 
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doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, dacă avem proiecte de retras sau de 

adăugat la ordinea de zi! Vă rog domnule Primar!”   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă mulțumesc domnule Președinte 

de ședință, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimați invitați și 

reprezentanți ai mass-mediei, avem pe ordinea de zi, suplimentar de adăugat, mai multe 

proiecte este vorba de proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la HCL 

nr.203/2011 privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparțin domeniului 

public al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unor construcții provizorii cu 

destinația de chioșcuri de distribuție presă, către domnul Trandafir Costică, având 

calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;  

Un alt proiect de hotărîre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al Municipiului Focșani; 

Un al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,50 mii lei 

Colegiului Național ”Unirea” Focșani pentru derularea proiectului ”BRIDGES 

ACROSS CULTURES” în perioada 21-26 octombrie 2018; 

Al patrulea proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară; 

 Al cincilea proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unităților locative 

situate în str. Fulger, bl.9, ap.11, respectiv str. Fulger, bl.4, ap.17 ce aparțin domeniului 

privat al Municipiului Focșani, în locuințe de serviciu; 

Al șaselea proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect 

pentru ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, 

etapa a II-a”; 

Al șaptelea proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 24-28 

octombrie 2018, a primarului Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, 

în Bruxelles, Belgia, pentru a participa la Seminarul ”Achizițiile publice în Romania și 

Belgia-oportunități de investiții” 

Totodată aș vrea să retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

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

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

completările ulterioare;  

Vă mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă mulțumesc și eu, dacă mai 

sunt și alte probleme, vă rog domnule consilier Tănase!” 

  Domnul consilier Neculai Tănase:  “Multumesc domnule președinte, aș vrea 

să propun și eu adăugarea pe ordinea de zi a proiectului înregistrat la Primărie 

70954/22.08.2018 “Ghiozdanul elevului” este vorba de o sumă, ajutorarea copiilor care 

încep școala cu o sumă de bani, o sumă de 400 de lei, apoi este vorba de proiectul “Un 

loc de joacă pentru copii”, proiectul pe care noi l-am prezentat în 13.02.2018, un loc 

de joacă pentru copii în Aleea Căminului, în spatele blocului E3, apoi „Loc de joacă 

pentru copii” proiectul 70948/22.08.2018 – Loc de joacă pentru copii în Aleea Echității 

și nu în ultimul rând montarea acelor limitatoare care de asemenea, de viteză,  

limitatoare de viteză în Aleea Echității care l-am înregistrat de asemenea în 22 august 

2018.”     
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Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Da domnule consilier, și 

dumneavoastră, poftiți, vă rog!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: “Mulțumesc domnule Președinte, Grupul de 

consilieri PNL la data de 12.02.2018 au mai depus un proiect în vederea reabilitării 

străzii Al. Căminului și la 13.02.2018 reabilitarea Fundătura Gh Asachi. Haideți poate 

găsim o soluție să le băgăm pe ordinea de zi sau să primim un răspuns să vedem ce se 

întâmplă. Mulțumesc frumos!”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Sunt proiecte sau…?” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: “Sunt proiecte au fost înregistrate din 12.02, 

13.02. Vă mulțumesc!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Președinte, sunt proiecte 

înregistrate astea!”   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Am înțeles, vă mulțumesc! Pentru 

că ați zis că dacă mai gasim vreo soluție, soluția care e? Dacă mai sunt si altele? Dacă 

nu mai sunt facem așa! Poftiți doamna…vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule Președinte, 

asemenea colegilor mei, grupul consilierilor PNL a depus, la fel, în februarie o 

inițiativă de proiect reprezentând reabilitarea străzii Rarău, în data de 22 august a 

propus grupul consilierilor PNL, o inițiativă de proiect privind festivalul internațional 

de creație “Vrancea Literară” și totodată pentru că am văzut că s-a suplimentat foarte 

mult ordinea de zi de astăzi, o să vin cu ceea ce spunea colegul meu Nicu Tănase puțin 

mai devreme, aveți și dumneavoastră la Primăria Municipiului Focșani înregistrată de 

doamna care este administrator la Asociația de Proprietari nr. 83 din Focșani cu sediul 

în strada Teiului, este vorba despre un ajutor pe care dumnealor îl cer în cuantum de 

30 mii lei, ținând cont că acolo sunt 40 de familii cu venituri foarte mici, pensionari de 

altfel, și cer acest ajutor pentru repararea, reabilitarea acoperișului care a luat foc, din 

câte știm, a fost înregistrat și la dumneavoastră și drept dovadă nu este caracter de 

urgență ca să puteți să-l treceți în suplimentarea ordinii de zi și de aceea vă rog să le 

dați cuvântul și dumnealor pentru a nu-i ține până la finalul ședinței. Mulțumesc!”     

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Dacă mai sunt și alte …dacă nu 

supun așa… în primul rând supun proiectele supuse de către Domnul Primar, cine este 

“pentru” cele 7 proiecte?”  

Se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu 7 proiecte cu 11 voturi “pentru” din 

partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, 

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

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel și 9 “abțineri” din partea 

domnilor consilieri Bîrsan Costel, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Dimitriu Ana Maria, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, Drumea Alina 

Ramona, Filimon Ionuț. 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Supun la vot retragerea proiectului 

nr. 40 propus de domnul Primar!” 
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Se aprobă retragerea după ordinea de zi a proiectului nr. 40 cu 11 voturi “pentru” 

din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, 

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

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel și 9 abțineri din partea 

domnilor consilieri Bîrsan Costel, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Dimitriu Ana Maria, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, Drumea Alina 

Ramona, Filimon Ionuț. 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Acum stimați colegi, noi am avut 

comisia acum, la orele 14.00, îmi pare rău pentru dumneavoastră dar proiectele… se 

supun la vot…trebuie să spun că trebuiau propuse la comisie, trebuia să treacă prin 

comisie, trebuie să fac precizarea, eu le spun la toți!”   

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, dacă îmi permiteți, 

aceste proiecte sunt introduse de câteva luni, deci nu sunt de ieri, de alaltăieri!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu:” Domnule, haideți să ne 

înțelegem!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Haideți să ne înțelegem, să fim civilizați, 

domnule Președinte haideți să fim civilizați, e bine așa?”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Da! Păstrăm democrația care o 

cereți dumneavoastră foarte insistent! Supun la vot!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu o cer eu domnu Președinte, așa trebuie 

să fie într-un stat membru a Uniunii Europene! Domnul Iorga lăsați cenzura!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Stimați colegi, supun la vot 

proiectele propuse de domnul consilier Tănase! Cine este pentru? Dacă este cineva 

împotrivă? Dacă se abține cineva?” 

Nu se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu proiectele propuse de Domnul 

consilier Nicu Tănase cu 9 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Tănase Neculai, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și 11 “abțineri” 

din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, 

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

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel.   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnul Filimon a propus 2 

proiecte! Supun la vot proiectele propuse de domnul consilier Filimon! Cine este 

pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?” 

Nu se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu proiectele propuse de Domnul 

consilier Filimon cu 9 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, 

Tănase Neculai, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și 11 “abțineri” 

din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, 

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

Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel.   
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Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Supun la vot proiectele doamnei 

Dimitriu Ana Maria, cele 3 propuneri, supun la vot! Cine este pentru? Dacă este cineva 

împotrivă? Dacă se abține cineva?” 

Nu se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu proiectele propuse de domnișoara 

consilier Dimitriu Ana Maria cu 9 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și 11 

“abțineri” din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică 

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

Nițu, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel.   

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, numai puțin vă rog, 

mă scuzați …” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Ați votat “pentru”!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “N-am votat “pentru”!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Cum n-ați votat “pentru” dacă ați votat 

“pentru”, deci, domnu președinte dumneavoastră ați ridicat mâna și ați votat “pentru”!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnu consilier….am băgat la 

buzunar!” 

        Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnu …deci noi suntem niște oameni 

serioși aici…deci dumneavoastră ați votat “pentru” deci ce a propus colega noastră 

luați în dezbatere, sunt niște oameni care sunt aici, așteaptă!” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Asta vroiam să fac acuma, 

stimați colegi, înainte de a intra în ordinea de zi cineva din grupul care i-a indicat 

domnul consilier Tănase și doamna consilier, vă rog să vină, sau dați-i microfonul să 

ne spună problemele care sunt. Vă rugăm concis și să vorbim la subiect pe problema 

asta! Vă rog!”   

Administrator Asociatia de Proprietari 83 Doamna Dima Anișoara: “Bună 

ziua, mă numesc Dima Anișoara, sunt administrator la Asociația 83, așa cum a spus 

doamna consilier mai devreme,  am depus o cerere către domnul Primar, către domnii 

consilieri PNL și către domnii consilieri PSD prin care solicităm o sumă, bănuiesc eu 

că nu este prea mare pentru bugetul local, în speță pagubele sunt prea mari, oamenii 

sunt necăjiți, cu venituri mici, sunt mulți pensionari, și cred că prin bunăvoința 

dumneavoastră am putea să contribuim și să punem umărul, noi am mai pus și niște 

afișe cu apeluri umanitare, am apelat la bunăvoința celorlalți vecini din asociație, am 

înțeles că și părintele la Biserică a spus că dorește să strângă și a făcut apel la 

credincioși și punând mână de la mână, punând umărul fiecare sperăm să rezolvăm cât 

mai repede având în vedere că sezonul rece se apropie și oamenii nu pot sta fără 

acoperiș, izolația a ars și apa pătrunde direct în plafon. Pagubele cele mai mari abia de 

acum încep, pe lângă acoperiș. Și ce să vă mai spun? Totul este dramatic! Domnul 

Primar știe, au mai fost la fața locului și Domnul Iorga și au mai fost mai mulți, s-a 

făcut și de la Asistența Socială anchetă, acum rămâne la latitudinea dumneavoastră 

dacă puteți să aprobați minimul ăsta de ajutor cât am cerut.” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Mulțumim doamna 

administrator, domnule Primar, vă rog!” 
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 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă mulțumesc domnule Președinte 

de ședință, doamna administrator mă bucur că ați dat curs invitației domnilor consilieri 

PNL să participați în această ședință, dați-mi voie să vorbesc, ăsta a fost apelul 

domnului Viceprimar să ne respectăm unii pe ceilalți, să discutăm fiecare ca să poată 

colegii să consemneze în procesul verbal cu claritate ce se discută! Așteptați să termine 

fiecare de luat cuvântul și apoi aveți dreptul la replică! Luați loc doamna administrator! 

Luați loc, vă rog! Așa cum foarte bine ați precizat, acolo este o situație dezastruoasă! 

Am venit! Din păcate în momentul  când s-a produs nefericitul eveniment nu eram în 

localitate, eram pe drum și am oprit efectiv mașina și am luat legătura cu toate forțele 

speciale, pompieri și poliție și jandarmi și toată lumea ca să intervină în cel mai scurt 

moment acolo, l-am trimis pe domnul Iorga să fie prezent acolo că era cel mai aproape 

de eveniment, inclusiv consilierul meu pe probleme de ISU, domnul Colonel în rezervă 

Vasile Isticioaia a fost prezent la acel nefericit eveniment. Am venit pe urmă, cred că 

recunoașteți că am venit acolo, doamna administrator da? Am stat de vorbă cu 

dumneavoastră, am și dispus măsurile, deja s-au făcut anchete sociale pentru toate 

apartamentele care au fost afectate, cele de la ultimul etaj, este vorba de 8 apartamente, 

deja astăzi am semnat dispozițiile de ajutor special pentru 2 familii care au depus deja 

documentele pentru a obține acel ajutor special de urgență, este în valoare de 2500 lei 

pentru fiecare familie. Din anchetele sociale a reieșit că din cele 8 familii care ar fi fost 

îndreptățite să beneficieze de un ajutor de urgență, doar 4 îndeplinesc condițiile legale, 

2 le așteptăm să vină să depună documentele pentru a putea să alocăm suma necesară, 

conform prevederilor legale, pentru ajutor de urgență. Așa cum am spus și la momentul 

când am venit la fața locului avem niște constrângeri legale care nu ne permit să dăm 

ajutor de urgență unei asociații de proprietari pentru că este o asociație privată. Deci 

dumneavoastră sunteți toți proprietari de apartamente, din nefericire astea sunt 

prevederile legale, nu putem să alocăm mai mult decât prevede Legea. Deja repet, două 

familii au beneficiat de un ajutor social, luni, marți cel târziu pot intra în posesia 

banilor, e vorba de 2500 lei de familie. Mai așteptăm încă 2 familii pentru a discuta. Pe 

de altă parte știți foarte bine că am dat tot concursul pentru a obține în cel mai scurt 

timp toată documentația necesară pentru a reface acoperișul distrus, este vorba de 

certificatul de urbanism, așteptăm să veniți cu toate documentele pentru a obține și 

autorizația, de fapt autorizația de construire v-o dăm în regim de urgență urmând să 

veniți pentru a depune documentele necesare întocmirii autorizației de construire, 

acestea sunt condițiile legale din acest moment, noi am fi vrut să vă ajutăm mai mult, 

am făcut și eu apel umanitar la mai mulți investitori, sper să dea curs solicitărilor 

noastre, spuneți-mi dacă din aparatul de specialitate mai identifică și alte soluții, 

cererea dumneavoastră am avut-o în mapă astăzi, dar deja în urma discuțiilor purtate 

cu colegii și dispozițiilor pe care le-am dat iată că s-au întocmit anchetele sociale și 

mai sunt și câteva cazuri, să spunem, fericite, acolo la dumneavoastră, faptul că sunt 

câteva familii care au asigurare de locuință și în baza acelor asigurări vor primi 

despăgubiri din partea asiguratorului. Astea sunt condițiile conform legii, dacă doamna 

Grosu sau domnul Ciobotaru, identificăm alte soluții de a acorda un ajutor de urgență 

în acest caz, vă rog să ne spuneți. Vă rog domnul Ciobotaru!” 

Domnul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Medicină 

Școlară: „Așa cum ați amintit, s-au făcut anchetele sociale, din spirit de coerență cu 

accidentul care a avut loc la Monte Carlo se aplică același ajutor de urgență persoanelor 
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îndriduite. 2 persoane sunt asigurate, cum ați spus, se îndreaptă asupra asiguratorului, 

toate persoanele fizice sunt obligate, prin lege, să-și asigure locuința, o persoană este 

în Italia, o persoană este în Paltin, nu fac obiectul ajutorului de urgență, deci astea sunt 

detaliile care le adaug în plus la ceea ce s-a spus!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă mulțumesc, așteptați puțin, a 

fost dialogul între cetățeni și Primar acuma ce vreți să faceți dumneavoastră?”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “A vorbit domnul Primar!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnu v-am dat cuvântul? 

Domnul consilier, aveți răbdare să vorbesc eu întâi nu? Păi n-am înțeles ce facem aicea? 

Unde suntem? Domnul consilier, aveți răbdare, m-am adresat cetățenilor. Domnilor, 

așa cum a spus domnul Primar, cu a spus domnul Director de la Direcția de Asistență 

Socială, încercăm să rezolvăm în limita legii care o cunoașteți și o știți și dumneavoatră 

în mare parte, noi vă mulțumim, dacă mai aveți dumneavoastră ceva de spus…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnul președinte, aici suntem consilieri, 

vreau să spun și eu ceva!” 

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

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci, am văzut că domnul Primar a făcut 

apel la diverși, eu știu, cetățeni care pot să doneze, eu zic așa, peste câteva zile are loc 

festivalul Bachus, se alocă 14 miliarde de lei, haideți să luăm 30 mii de acolo și-am 

rezolvat problema! Deci oamenii ăștia nu au timp ca să se scarpine cineva, ca să aștepte 

că se fac anchete sociale, neanchete, haideți să ajutăm acești oameni că ei n-au nicio 

vină, cum a fost și la Monte Carlo, deci asta trebuie să facă Primăria, cu domnul Primar 

în frunte! Luăm niște bani de acolo și vă plângeți că nu aveți cadru legal, cadrul legal 

există dacă se vrea, dar pentru paranghelii aveți cadru legal? Și pentru….” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Nu face obiectul …vă rog să vă 

limitați, domnul consilier…nu m-am luat după…mă iau după mine domnu…eu zic că 

e suficient cât ați vorbit! E suficient cât ați vorbit! Eu sunt președinte de ședință și eu 

…stimați colegi, vă și citez …” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnilor noi aicea avem alte chestiuni 

serioase nu…avem o problemă cu niște cetățeni de-ai noștri…deschideți-mi 

telefonul…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “N-avem telefon…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deschideți microfonul…”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Opriți-vă domnule…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Păi de ce să mă opresc? Am spus ce am de 

spus și cu asta basta… domnule…ascultați-mă…nu vreau să mai aud din partea 

dumneavoastră că nu există cadru legal, asta e o minciună, dar ca să dăm bani pe tot 

felul de prostii există cadru legal? Asta-i întrebarea mea! Deci sunt niște concetățeni 

de-ai noștri care au o problemă, noi de asta suntem Primărie și Consiliul Local, să-i 

ajutăm, da? deci vă rog eu frumos nu mai faceți cu ajutoare, cu anchete sociale, asta e 

așa…boală lungă moarte sigură știți?” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Bine, vă mulțumesc! Doamna 

administrator lăsați numărul dumneavoastră de telefon la poartă!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Îl am eu!”  
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Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Și am să vă ajut și eu cu 

ceva…prin persoane… nu pe dumneavoastră, pe cei de acolo! Vă mulțumesc, dacă mai 

aveți ceva cei care sunteți aicea, dacă nu vă mulțumesc, puteți pleca! Vă mulțumesc!”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnu …dați-mi voie …” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Da domnu!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dați-mi voie …că s-au făcut niște 

…am cerut și mi-a dat acordul stimată doamnă consilier …”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Era suprapus” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, de acord cu dumneavoastră că 

se pot face alocări dacă există cadru legal, dar cum dumneavoastră nu prea ați dovedit 

de-a lungul celor 2 ani de zile de când sunteți în Consiliul Local că aveți cunoștințe 

despre ce înseamnă un cadru legal, nu am pretenția ca dumneavoastră să știți prea 

multe, dar în același timp vreau să vă spun că organizarea Festivalului Bachus, care nu 

este o paranghelie, este un festival de prestigiu din țară, internațional, cu concursuri de 

vinuri internaționale și așa mai departe, este organizat de Consiliul Județean, nu de 

Consiliul Local al Municipiului Focșani! Măcar atâta lucru, în calitate de consilier, ar 

fi trebuit să cunoașteți! Vă mulțumesc!”    

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Stimați colegi, intrăm în ordinea 

de zi, nu mai aveți ce să mai spuneți…au plecat cei …” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Domnule președinte de ședință 

vă rog să nu ne mai cenzurați! M-am înscris la cuvânt, aveți obligația să vă uitați în 

sală să vedeți cine s-a înscris la cuvânt ca să ne dați dreptul la replică!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Haideți să vă citesc înainte …. 

ce replica…replica la ce?”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Domnule președinte vă rog 

frumos!”   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă rog să vă opriți!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Vă rog!”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnul consilier vă rog să 

rețineți!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule dacă am cerut cuvântul...!?” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Aveți răbdare, dacă vorbiți pe 

problema cetățenilor, nu pe alta!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Pe problema cetățenilor!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă rog să vă închideți 

microfonul doamna consilier…vreau să vă…numai puțin, acum vroiam să vă citesc 

…consilierii vor participa la dezbatere în ordinea înscrierii la cuvânt!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Păi și care e aia?” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Oprește-te doamna consilier! 

Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt în funcție de 

obiectul dezbaterii! Nu cred că aveți obiect! În acest scop el poate propune consiliului 

spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor precum și timpul total de 

dezbatere a proiectului! Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv 

la problema care formează obiectul dezbaterii! Nu să o luăm de nu știu unde! 

Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbatere să se facă din partea tuturor 

grupurilor de consilieri, deci nu numai Domnul Bîrsan, în cazul unor probleme 
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deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri și vă propun, în funcție 

de mărimea acestuia, vă propun așa, să ne spuneți, domnu Nedelcu, grupul PSD 5 

minute, doriți mai mult?”  

Domnul Consilier Mihai Nedelcu: “Nu!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Grupul PNL 3 minute! Vorbiți 

mai mult?” 

Nu!  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnu…” 

Domnișoara consilier Ana Mariua Dimitriu: “Care este diferența? Scuzați-mă!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Diferența este de numărul de 

consilieri!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Nu suntem toți … , îmi pare 

foarte rău toți suntem aleși!”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Sunteți în minoritate!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “În consiliul local consider că 

fiecare are dreptul la cuvânt! Domnule președinte de ședință lăsați că aveți sufleurul în 

stânga dumneavoastră!”      

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Ziceți ce doriți!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Deci haideți să fim civilizați, 

exact cum au spus și colegii mei, și dați dreptul la cuvânt fiecărui consilier pentru că 

are de discutat probleme reale ale Municipiului, nu vorbim despre problemele 

personale aici, deci vă rog frumos…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Ați vorbit și altele!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Chestia cu limitarea timpului mi 

se pare o aberație!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “E în regulament doamna 

consilier!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Păi dacă dumneavoastră nu 

vedeți cine se înscrie la cuvânt! Cum puteți da dumneavoastră dreptul la cuvânt dacă 

nu vedeți cine s-a înscris la cuvânt? Îmi cer scuze!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Bun, ziceți, vă rog domnul…” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “Mulțumesc frumos! Eram eu cu mâna 

întinsă de… și eu n-am vorbit deloc! Domnule Președinte, eu aș veni cu altă propunere, 

ținând cont și de activitatea mea îndelungată în Consiliul Local, pot să spun de 

experiență, eu cred că 3 minute pentru fiecare proiect, că-i PSD, că-i PNL, nu mai 

contează consilierul, 3 minute pentru fiecare proiect, concis, pe subiect, ar fi destul 

și…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “70*3 cât înseamnă?!” 

 Domnul Consilier Marius Iorga: “Are dreptate domnul primar, ținem cont că 

avem 70 de proiecte, și așa este foarte mult…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Eu merg mai departe și vă spun 

așa, am avut posibilitatea să vorbim în comisie 2 ore, nu s-a vorbit, deci poate să fie 

proiectele acestea la ordinea de zi să nu vorbim nicio secundă, numai dacă avem 

amendamente sau alceva s-a omis, în rest, tot așa scrie și la această lege 215, domnul 

consilier, vă rog foarte scurt, ce mai doriți!” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: “Scurt! Mulțumesc domnule Președinte! În 

comisie nu am fost 2 ore domnule președinte că ați întârziat jumătate de oră domnule 

președinte dumneavoastră, noi am fost aici, la fix, dumneavoastră ați venit cu jumătate 

de oră mai târziu, deci vă rog frumos, nu mai dezinformați! În primul rând, în al doilea 

rând se discută despre o nenorocire care a avut, a lovit niște oameni da? Nu-i chiar așa 

în bășcălie lucrul ăsta și să-l discutăm în 3 minute, că vreți dumneavoastră! Păi eu 

propun să găsim soluții, da? Să se plimbe domnul Primar mai puțin, să renunțe la 

călătoria din Bruxelles, în Belgia și cu acești bani să donăm la acești …. mă lăsați să 

vorbesc? V-am întrerupt eu? Deci asta e propunerea mea!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Eu sunt președinte!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule, cu cenzura e domnul Iorga, nu 

dumneavoastră!”   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Supun la vot! Cine este pentru? 

3 minute! Nici 3 minute dacă o luăm așa că nu trebuie să vorbim la toate proiectele! 

Da, mulțumesc! Domnule am supus la vot, cine este pentru? Dacă este cineva 

împotrivă? Dacă se abține cineva!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ei zic să chemați jandarmii, ar fi mai bine!”   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnule opriți-vă! Intrăm în 

ordinea de zi! …. să ne respectăm și pe noi și să respectăm proiectele de hotărâri! 

Supun la vot primul proiect” 

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

încetării mandatului de consilier local a doamnei Miron Mariana; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Stimați colegi v-aș ruga chiar să 

votăm, dacă vreți să votați, votați! Mulțumesc!” 

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

cu 20 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 348. 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Înainte de a intra la proiectul nr 

2 aș ruga comisia de validare, care a fost aprobată în consiliul local la începutul 

mandatului, formată, comisia de validare, formată din domnii consilieri Radu Nițu, 

Nedelcu Mihai, Lupu Cătălina, Buzoi Dan și Iorga Marius să ne retragem, să vedem, 

să validăm mandatul de consilier al doamnei consilier Balaban Elena Luminița. Vă rog, 

1 minut 2, ne retragem aici să vedem documentele …domnu după aia citesc proiectul, 

trebuie să vedem dacă este legal, dacă are toate documentele, nu? Eu zic așa, domnul 

Secretar, este așa?”  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Sigur că 

da!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vedeți domnul Tănase?!”     

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Domnul președinte al comisiei 

de validare, vă rog domnule consilier Nedelcu, să dați citire procesului verbal.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule președinte de 

ședință. Dăm citire procesului verbal al ședinței din  28 septembrie 2018 astăzi comisia 

de validare, aleasă in în baza Hotărârii nr. 199/2016 a Consiliului Local a Municipiului 

Focşani, a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) şi art. 33 din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare, legalitatea alegerii doamnei consilier local Balaban Elena 

Luminița. 

Prin adresa nr. 57/19.09.2018 Partidul Social Democrat – Organizația Județeană 

Vrancea a confirmat apartenența politică a supleantului Balaban Elena Luminița. 

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu este cazul de 

incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea doamnei consilier 

local Balaban Elena Luminița. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Mulțumesc. Doamna 

consilier Balaban vă rog să veniți aici să rostiți jurământul.” 

Doamna consilier Balaban Elena Luminița: „Jurământ. Subsemnata Balaban 

Elena Luminița, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Focșani, județul 

Vrancea, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

amdministrația publică, republicată, modificată și completată și art. 7 alin 1 din legea 

nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, modificată și completată, depun în fața 

Consiliului local, următorul jurământ: Jur să respect Constituția și legile țării și să 

fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele 

locuitorilor Municipiului Focșani. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Data 28.09.2018.” 

Se prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind validarea 

mandatului de consilier local a doamnei Balaban Elena Luminița supleant pe lista 

Partidului Social Democrat la alegerile autorităților administrației publice locale 

din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul 

Vrancea. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Mulțumesc domnule președinte. Deși, în 

opinia mea doamna trebuia să jure după ce era validată de noi, asta cred că este logica, 

vreau să vă spun că noi, grupul PNL vom vota această propunere a grupului PSD pentru 

că așa mi se pare normal și firesc. Grupul PSD să schimbe și să-și pună consilierii cum 

consideră dânșii. Nu în același fel ați procedat dumneavoastră când am vrut noi să ne 

schimbăm consilierul,  6 luni, jumătate de an, ne-ați purtat de colo colo. A fost o lipsă 

de fairplay, noi nu o să facem așa ceva. Mulțumesc frumos.” 

Se supune la vot și cu 21 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 349. 

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „Dacă 

este prea mult să ne amintim ce s-a întâmplat acum doi ani de zile trebuie să vă 

reamintesc, jurământul este obligatoriu a fi depus în fața consiliului local, după care se 

validează de către consiliul local. Era un non sens ca dumneavoastră să votați fără 

jurământ, așa am făcut de fiecare dată, niciodată nu s-a întâmplat altfel. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Mulțumesc de 

precizare.” 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 203/2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și desemnarea 

membrilor acestora. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. ” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 21 de voturi proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 350. 
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Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Stimați colegi înainte 

de a intra la proiectele care necesită vot secret trebuie să alegem o comisie formată, 

propun din trei, pentru numărarea voturilor. Dacă sunt observații la numărul de 3.” 

Nu sunt discuții și se aprobă în unanimitate de voturi comisia din 3 consilieri. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Pentru operativitate fac 

eu o propunere. Propun ca din această comisie să facă parte domnul Ungureanu Daniel, 

doamna Ailincuței Lauriana și domnul Iorga Marius Eusebiu. Dacă sunt și alte 

propuneri.” 

 Nu sunt alte propuneri, se supune la vot și în unanimitate de voturi a fost aleasă 

comisia de numărare a voturilor. 

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

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Dacă sunt propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Gongu 

Emanuel.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Dacă nu mai sunt alte 

propuneri mergem mai departe pentru că se votează prin vot secret.” 

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

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Grupul PNL îl propune pe domnul Buzoi 

Dan.” 

Nu sunt alte propuneri. Se prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de 

hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 

Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD îl propune pe domnul 

Ungureanu Daniel.” 

Nu sunt alte propuneri. 

 Se prezintă în continuare punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 

privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Focșani. 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD o propune pe doamna Lupu 

Cătălina.” 

Nu sunt alte propuneri. 
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 Se prezintă în continuare punctul 8 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre 

privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani. 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe doamna Bojoaică 

Valerica.” 

Nu sunt alte propuneri.  

Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Gongu 

Emanuel.” 

Nu sunt alte propuneri.  

Se prezintă în continuare punctul 10 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre 

privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în 

Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focșani. 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Dobre Alin: „Grupul PNL propune pe doamna Drumea 

Alina.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD nu are propuneri.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Mulțumesc. ” 

Se prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD  propune pe domnul Mersoiu 

Ionuț și pe domnul Nistoroiu Alexandru.” 

Domnul consilier Dobre Alin: „Grupul PNL propune pe doamna Ciocoeaș 

Laura Mihaela.” 

Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri. ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Gongu 

Emanuel și pe domnul Nistoroiu Alexandru.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Grupul PNL îl propune pe domnul Dobre 

Claudiu Alin.” 

Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 
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administrație la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani. Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog domnule 

consilier Nedelcu.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul 

Ungureanu Daniel și pe domnul Gongu Emanuel.” 

Nu sunt alte propuneri.  

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD îl propune pe domnul Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina și Ungureanu Daniel.” 

Domnul consilier Dobre Alin: „Grupul PNL propune pe domnul Gheoca 

Corneliu Dumitru.”  

Se prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani. Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Gupul PSD propune pe domnul Ungureanu 

Daniel și domnul Nistoroiu Alexandru.” 

Domnul consilier Dobre Alin: „Grupul PNL propune pe domnișoara Dimitriu 

Ana Maria”. 

Se prezintă punctul 16 de pe ordinea zi proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul 

Ungureanu Daniel și doamna Balaban Elena Lumința.” 

Nu sunt alte propuneri. Se prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi Proiect de 

hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” 

Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Radu Nițu 

și doamna Balaban Elena Luminița.” 

Domnul consilier Dobre Alin: „Grupul PNL propune pe domnul Buzoi Dan.” 

Se prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai. 

Președintele de ședință, domnul consilier Radu Nițu i-a spus domnului 

Nedelcu Mihai că a omis-o pe doamna Lupu Cătălina. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Grupul PNL propune pe doamna Drumea 

Alina Ramona.” 

Se prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri. ” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe doamna Lupu 

Cătălina și domnul Mersoiu Ionuț.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Grupul PNL propune domnul Bîrsan 

Costel.” 

Se prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: Vă rog să faceți 

propuneri. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Gongu 

Emanuel.” 

Nu sunt alte propuneri.  

Se prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe doamna Lupu 

Cătălina și domnul Radu Nițu.” 

Domnișoara consilier Dimitriu Ana-Maria: „Grupul consilierilor PNL 

propune pe doamna consilier Drumea Alina Ramona. Mulțumesc” 

Se prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani. Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Nistoroiu 

Alexandru și doamna Balaban Elena Luminița.” 
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Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Grupul PNL îl propune pe domnul Dan 

Buzoi.” 

Se prezintă punctul 23 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Nistoroiu 

Alexandru și domnul Iorga Marius Eusebiu.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: „Grupul PNL propune pe domnul 

consilier Filimon Ionuț și doamna consilier Dimitriu Ana-Maria.” 

Se prezintă punctul 24 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani. Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Mersoiu 

Ionuț.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Grupul PNL propune pe domnul Bîrsan 

Costel.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Renunț pentru domnul viceprimar.” 

Se prezintă punctul 25 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri”. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul consilier 

Nistoroiu Alexandru, domnul Iorga Marius Eusebiu și doamna Bojoaică Valerica.” 

Domnul consilier Dobre Alin: „Grupul PNL propune pe doamna Drumea Alina 

Ramona și domnul Bîrsan Costel.” 

Se prezintă punctul 26 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul Tehnologic „G G. Longinescu” Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Mihai 

Petruț.” 

Nu sunt alte propuneri. 

 Se prezintă punctul 27 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe doamna Lupu 

Cătălina.” 

Domnul consilier Dobre Alin: „Grupul PNL propune pe doamna Ciocoeaș 

Laura Mihaela.” 

Se prezintă punctul 28 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani. Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Nedelcu 

Mihai și pe domnul Gongu Emanuel.” 

Nu sunt alte propuneri. 

 Se prezintă punctul 29 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe doamna Bojoaică 

Valerica.” 

Nu sunt alte propuneri.  

Se prezintă punctul 30 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani. Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai „Grupul PSD propune pe domnul Radu Nițu, 

domnul Nedelcu Mihai și domnul Iorga Marius Eusebiu.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu „Grupul PNL propune pe domnișoara 

Dimitriu Ana-Maria și domnul Dobre Claudiu Alin.” 

Se prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Gheoca Coneliu: „Grupul PNL propune pe domnul Buzoi 

Dan.” 

Nu sunt alte propuneri.  

Se prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 



28 

 

administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe domnul Mihai 

Petruț și domnul Gongu Emanuel.” 

Nu sunt alte propuneri. 

 Se prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Palatul Copiilor Focșani. Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să faceți 

propuneri.” 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Grupul PSD propune pe doamna Balaban 

Elena Luminița și doamna Lupu Cătălina.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu - Dumitru: „Grupul PNL propune pe 

domnul Filimon Ionuț și doamna Drumea Alina Ramona.” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „V-aș ruga cei din 

apartul tehnic să înceapă să lucreze la buletinele de vot și vom da o pauză la un moment 

dat ca să putem să le semnăm și să votăm.” 

Se prezintă punctul 34 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Documentației tehnico-economice – faza DALI, a indicatorilor tehnico-

economici și a descrierii investiției propusă a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei municipiului 

Focșani”. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Dacă sunt discuții la 

acest proiect.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc. Să fiu scurt, să mă încadrez în 

câteva minute. Ce vreau să vă spun cu această primărie a noastră, s-a dublat numărul 

de personal începând din anul 2010. Din 2002 populația Focșaniului era de 100.000 de 

locuitori La recensământul din 2011 erau aproximativ 80.000. Undeva pierde Focșaniul 

la 2000 de locuitori/an. O estimare aritmetică s-ar putea spune că în momentul de față 

Focșaniul are doar 66.000 de locuitori. Deci, dacă Primăria Focșani și-a dublat numărul 

de angajați în decurs de 17 ani, exact în decurs de 17 ani, având în vedere și aportul 

tehnologic adus de inovație, de calculatoare, de programe de contabilitate și așa mai 

departe” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Domnule consilier, v-

am rugat respectuos pe toți colegii mei din sală și vă va veni rândul și dumneavoastră 

să fiți președinte de ședință. Haideți să vorbim pe proiect. Eu vă spun că sunt 76, 

dumneavoastră spuneți 66. Haideți să vorbim pe proiect, vorbiți la proiect, vă rog foarte 

mult.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă dau satisfacția nu mai vorbesc deloc 

domnule președinte.” 

Se supune la vot și cu 12 voturi pentru și 9 abțineri din partea domnilor consilieri 

Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, 
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Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și 

Bîrsan Costel proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 351. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu „V-am rugat pe toți 

respectuos indiferent din ce grup politic faceți parte să vorbiți pe proiect, amendamente, 

observații, ...” 

Se prezintă punctul 35 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 181/2014 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 

„Reabilitare, modernizare și dotări Dispensar Sud” str. Revoluției nr. 14, 

municipiul Focșani, județul Vrancea. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog domnule 

consilier, tot așa scurt.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Tot așa scurt. Sper să mă lăsați. La obiect. 

Am citit acest proiect și mai ales raportul și consider că soluția tehnică aleasă este 

nefavorabilă acestui dispensar. Mă refer la aceste lucrări în valoare de 200.000 de euro. 

Deci la suprafața de 296 mp. dsfășurată cât are acest dispensar ajung aceste lucrări la 

o sumă de 674 de euro / mp. Deci cu 200.000 de euro la această suprafață construia 

altă clădire de la zero. De la zero. Mai mult decât atât, soluția tehnică aleasă este, din 

punctul meu de vedere, proastă. Se termoizolează cu vată minerală în exterior. Foarte 

scumpă, nu zic că e rea, dar este foarte scumpă când toată lumea termoizolează cu 

polistiren extrudat. Mai mult decât atât, planșeul de la ultimul etaj, este proastă soluția 

domnului vice, vă spun eu. Dacă știți mai mult aveți cuvântul și puteți să vi-l expuneți. 

La planșeul de peste ultimul etaj se face termoizolarea cu polistiren extrudat. Păi dacă 

intră șoarecii acolo, e boierie pentru ei. Nu vor mai ieși de acolo niciodată decât cu 

clădirea. Eu aș propune, nu neapărat să luați în considerare acum, aș propune mutarea 

provizorie a acestui dispensar pe Comisia Centrală unde am cumpărat acea clădire, de 

unde nu se mai aude nimic, și demolarea acestui dispensar și construirea altuia nou. Cu 

acești bani se poate construi un dispensar nou, dotat cu tot ceea ce trebuie. Ca și 

curiozitate, uitați ce scrie aici: pereții se vor finisa cu vopsea ecoxidică până la 

înălțimea de 1,5 m, cum era la acele spitale, pe vremuri. Deci, acele spitale erau vopsite 

cu vopsea verde, culoarea acea întunecată. Nici măcar nu este prinsă aici gresie sau 

faianță. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu „Vă mulțumesc și eu. ” 

Nu mai sunt alte discuții. Se supune la vot proiectul și cu 21 voturi pentru 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 352. 

Se prezintă punctul 36 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru 

realizarea obiectivului de investitii „Alimentare cu energie electrică 10 locuințe 

modulare situate în strada Tisa T 70, P 4145. Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Dacă sunt observații.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: Mulțumesc. „Cam aceeași poveste și la acest 

proiect. Deci valoarea totală a investiției cu TVA, scrie aici, este de 37.999 lei, 

aproximativ 8850 euro. Lucrările construcții montaj 32.130. Am făcut așa o 

investigare, am sunat la diferite magazine și firme care comercializează asemenea 

materiale și uitați ce am găsit: un stâlp, care este proiectat aici să fie pus la limita 
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proprietății terenului unde se vor monta acele 10 locuințe modulare costă 620 lei cu tot 

cu TVA. Cabluri torsadate pentru cei 7 m costă 200 lei, firidă contor și siguranțe 200 

lei, siguranțe generale 350, firidă nu mai știu ce pentru fiecare neprevăzute am pus eu 

aici 2000 lei, manoperă plus macara, pentru că acel stâlp trebuie montat cu o macara 

care este plătită la oră, undeva la 2000 lei, deci un total de 14670. Păi, până la 37.000 

lei e cale lungă, ca de obicei, dacă ne uităm bine, coincidență sau nu, prețurile sunt de 

2 - 3 ori decât ar fi normal. Și durata de finalizare 30 de zile mi se pare extrem de mult, 

30 de zile pentru asemenea instalație electrică. Foarte mult. Asta ar trebui făcută în 

maxim 4 zile. Mulțumesc. 

Se supune la vot proiectul și cu 21 de voturi pentru proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 353. 

Se prezintă punctul 37 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea completării art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr.28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind 

aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie 

termică în Municipiul Focşani în procent de 5% din tariful  de transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

 Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Dacă în legătură cu 

acest proiect sunt observații.” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 12 voturi pentru și 

9 împotrivă din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și Bîrsan Costel proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 354. 

Se prezintă punctul 38 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 51,00 mii lei  Colegiului Național „Alexandru Ioan 

Cuza” Focșani pentru derularea proiectului „130 DE ANI DE ISTORIE – 

Colegiul Al.I.Cuza”. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 21 de voturi pentru 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 355. 

Se prezintă punctul 39 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru și cu 8 

împotrivă din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, 

Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Tănase Neculai, Filimon Ionuț proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 356. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Proiectul 40 a fost 

retras.” 

Se prezintă punctul 41 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 
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personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul de hotărâre și cu 12 voturi pentru, 8 

voturi împotrivă din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și 1 abținere din partea domnului consilier 

Bîrsan Costel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 357. 

Se prezintă punctul 42 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului Municipal 

„Maior Gheorghe Pastia” Focșani. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Dacă sunt observații.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc. Citesc pe acest proiect, la 

articolul 10, și spune așa: Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia Focșani protejează 

actul scenic de ingerențele unor criterii care sunt străine, angajarea politică, 

subordonarea acesteia unor activități comerciale sau a unor interese personale. Frumos 

spus, dar tocmai asta fac. Exact asta fac. La articolul 7 punctul f, uitați ce spune aici: 

închiriere sală la activități, închiriere sală și alte activități comerciale specifice care să 

susțină financiar activitatea artistică. Păi odată spune că o face și o dată că n-o face. Vă 

mai citesc odată, domnule președinte, văd că v-ați uitat pierdut așa. Deci, uitați ce spune 

aici, protejează actul scenic deingerințele unor criterii care sunt străine, angajare 

politică, subordonarea acestora unor activități comerciale și a unor interese personale. 

Și tocmai aici face așa ceva. Mulțumesc.” 

 Nu sunt alte discuții, se supune la vot și cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă 

din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi 

Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase 

Neculai, Filimon Ionuț și 1 abținere din partea domnului consilier Bîrsan Costel, 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 358. 

Se prezintă punctul 43 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Domnul consilier Mersoiu Ionuț: „Mulțumesc. Bună ziua. Am și eu un 

amendament la acest proiect și anume se radiază alineatul ultim de la articolul 1 din 

proiectul de hotărâre, respectiv se radiază poziția nr. 2438 ca urmare a trecerii acesteia 

în domeniul privat al Municipiului Focșani în vederea casării. Vă mulțumesc.” 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule președinte. La 

propunerea de proiect se face referire la inventarierea străzilor iar apoi se introduce și 

dezafectarea rețelelor de la ENET. De asemeneni, pentru aceste străzi este menționată 

doar suprafața măsurată nu și suprafața care a fost inventariată la început. Care a fost? 

Să facem o comparație. De asemeni nu a fost trecută, și credem că ar fi util, lungimea 

străzilor ca să putem să ne facem și noi o idee ca și focșăneni, cât este de lungă această 

stradă. Aș dori de asemeni, să mi se pună la dispoziție următoarele informați: numele 

societăților comerciale care au câștigat contracte de execuție a lucrărilor de reabilitare 

a rețelelor de la ENET din anul 2016 până în prezent. De asemeni, care societăți 

comerciale au executat efectiv acele lucrări aferente fiecărui contract. Mulțumesc.” 
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Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Vă mulțumesc și eu.” 

Se supune la vot amendamentul formulat de domnul consilier Mersoiu Ionuț și 

cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu 

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

Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț și 1 abținere din 

partea domnului consilier Bîrsan Costel, amendamentul nu a fost aprobat. 

Se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă din partea 

domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, 

Filimon Ionuț și 1 abținere din partea domnului consilier Bîrsan Costel, proiectul nu a 

fost aprobat. 

Se prezintă punctul 44 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al 

municipiului Focșani. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru și 9 abțineri 

din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi 

Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase 

Neculai, Filimon Ionuț și Bîrsan Costel proiectul nu s-a aprobat. 

Se prezintă punctul 45 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre pentru 

completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului 

privat al municipiului Focșani. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru și 9 abțineri 

din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi 

Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase 

Neculai, Filimon Ionuț și Bîrsan Costel roiectul de hotărâre nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 46 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a drumului de exploatare situat în 

extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru și cu 9 abțineri 

din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi 

Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase 

Neculai, Filimon Ionuț și Bîrsan Costel proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu „Ar trebui să precizați de 

ce nu vreți să votați. Vă rog domnule Primar, aveți cuvântul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă  „Nu mă mai miră absolut nimic din 

atitudinea domnilor consilieri vreau să spun focșănenilor că au fost câteva proiecte de 

maximă importanță care nu s-au votat. Ne obișnuim ca acest grup PNL ....” 

Domnul consilier Tănase Neculai „Domnule președinte, după vot, așa ne-am 

înțeles, era vorba să nu mai luăm cuvântul...” 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu „Domnule nu mai 

vorbi..” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Mi s-a dat cuvântul. Acest teren pe 

care am vrut să-l trecem în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice 

este un drum de exploatare pe care va trebui să circule mașinile de gunoi. Riscăm să 

nu mai avem în acest moment unde duce gunoiul din Focșani, stimați focșăneni. Atât 

trebuia să spun că acest drum nu știu de ce reprezintă un țel politic pentru consilierii 

PNL. Însă este un drum de maximă importanță pentru Focșani. Vă aduc la cunoștință 

stimați focșăneni că Primăria Golești a notificat de mai multe ori că pe drumul care 

trece prin comuna Golești, prin cartierul Cerdac din Comuna Golești nu se va mai putea 

circula. Mașinile de gunoi care merg la rampa de sortare a gunoiului nu vor mai avea 

pe unde să ajungă și s-ar putea să ne trezim la un moment dat că va trebui să punem 

gunoiul în stradă sau să nu mai avem cum să-l colectăm. Asta se dorea, să trecem în 

administrarea gratuită a Direcției de Dezvoltare un drum de exploatare, care în acest 

moment este impracticabil, pentru a-l face practicabil în special pentru mașinile de 

tonaj greu care merg spre stația de sortare a CUP Salubritate. Avem în spatele 

proiectului toate adresele venite de la CUP Salubritate. Încă din 13 iunie ni se aduce la 

cunoștință despre această situație. Avem inclusiv adresa de la Comuna Golești prin 

care ni se aduce la cunoștință faptul că vor intra într-un proces de modernizare a 

străzilor Vasile Alecsandri, Spiru Haret și Foișor și nu vom avea cum să circulăm cu 

mașinile de salubritate și de gunoi pentru a duce gunoiul către stația de sortare. Dacă 

dumneavoastră considerați că este normal să se întâmple așa ceva, mie nu mi se mai 

pare nimic normal. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Tănase Nicu: “Mulțumesc... deci eu vroiam să-l întreb pe 

domnul Primar, am văzut că este afectat de acest drum de parcă n-ar putea să circule, 

drumurile sunt libere domnule Primar poate să circule. Eu vroiam să vă întreb: ați făcut 

ceva pentru drumul acela de la Mîndrești? Este 1 km de drum acolo care de ani de zile 

nu l-ați asfaltat și ține de municipiul Focșani nu de Golești”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Domnilor ne oprim, domnul 

consilier...” 

Domnul consilier Tănase Nicu: „Haideți să discutăm pe lucruri concrete, nu 

discutăm pe ... drumurile sunt libere oricine poate să circule nu înseamnă că trebuie să-

și cumpere cineva drum să circule pe drumul ăla. Haideți să fim serioși”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Mulțumesc, mergem mai 

departe”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte am ridicat de 

nenumărate ori mâna și v-am cerut cuvântul da”?  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Dar nu avem niciun proiect la 

ordinea de zi, ce să discutați”? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Ba da domnule vreau să vorbesc pe acest 

proiect”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Care proiect”?  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Cel care s-a votat, vreau să vorbesc pentru 

că a vorbit și domnul Primar, care-i problema”?  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Ce să mai vorbiți”? 

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Proiectul de hotărâre numărul 47”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte vă rog frumos să mă 

lăsați să vorbesc”.  
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Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Domnule ați terminat minutele să 

știți, pentru dumneavoastră nu putem face reguli ... pentru dumneavoastră nu putem 

face o regulă”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Eram pregătit, eram sigur că așa veți face, 

eram pregătit domnul președinte ... eram pregatit pentru răspunsul dumneavoastră 

domnul președinte ... așa faceți de fiecare dată”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Mai bine trebuia să stați lângă 

colegul dumneavoastră să-i spuneți ... să-i dați semnal, domnul consilier aveți 1 minut, 

vă rog domnule consilier”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Deci vă rog să-mi dați cuvântul  

mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Vă rog”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnilor, se pare că cineva vrea să mai pună 

din bănuți așa pentru un nou drum ... păi dumneavoastră, domnul președinte...” 

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Aveți 1 minut domnule ... „ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi dumneavoastră domnul președinte 

credeți că, comuna Golești Cerdac sau cum îi spune acolo, se blochează pentru că se 

reabilitează 3 străzi?  Nu se mai circulă pe acel drum? Pune barieră? Așa credeți 

dumneavoastră? Se sapă se face baltă acolo, cum puteți spune dumneavoastră și să 

veniți cu o asemenea aberație să spuneți că se blochează și nu mai circulă nimeni pe 

acel drum. Acel drum chiar trece calea ferată. Acel drum are acces la stația de înaltă 

tensiune. Cum puteți spune dumneavoastră că se va bloca și nu se va mai circula pe 

acolo? Cum puteți să dezinformați”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Citiți domnule adresa de la Primăria 

Golești”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dacă am citit adresa credeți dumneavoastră 

că este și adevărată”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Unde vom duce gunoiul”?  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule tot acolo, cum vor circula și alte 

mașini, circulă și ale dumneavoastră”.   

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Gata mulțumim”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 47 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Democrației 

T. 79, P. 416 către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. 

– Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 47 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 359.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 48 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării a PT 20 situat în Cartierul Sud 

– Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 

mp în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa 

biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud 

din municipiul Focșani.  
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Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 48 și 

nu se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea următorilor consilieri locali 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi 

Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, 

Tănase Neculai  proiectul nu a fost aprobat.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 49 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui imobil 

compus din construcție cu suprafața desfășurată 834 mp. și teren în suprafață de 455 

mp., situat în municipiul Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 13, județul Vrancea.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. Vă rog domnul consilier Bîrsan Costel aveți cuvântul.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da domnule președinte, sunt multe 

probleme. Ați punctat bine. Păi, Primarul nostru a transformat Primăria în agenție 

imobiliară. Tot cumpără, cumpără teren, cumpără clădiri, cumpăra de toate. Păi acest 

imobil de 834 mp, la prețul de 662.000 euro ajunge la o sumă de 800 euro/mp , repet 

și am mai spus, aceasta ...cu această sumă cu 500 euro mp, se face o construcție la gata 

și noi cumpărăm. O propunem pentru cumpărare pentru 800 euro/mp, avem bani, ne 

distrăm, că doar nu sunt banii noștri sunt banii focșănenilor. Da, domnul viceprimar ... 

nu v-am văzut niciodată vorbind vă uitați urât ... nu v-am văzut niciodată vorbind că se 

bate joc de banii focșănenilor, da? Deci la proiect, consider că nu este oportună 

cumpărarea acestui imobil ... „ 

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Da mai aveți ceva de adăugat”?  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc, atât”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Domnul numai un pic, domnul ... 

stați o secundă .. stați așa un pic, stați să clarificăm ... domnul consilier nu mai vorbiți 

că nu v-am dat cuvântul. Domnul consilier țin minte că acum vreo 2 luni de zile ați fost 

și dumneavoastră și eu în comisia de urbanism, acolo la domnul Țutoi pe care îl știți și 

dumneavoastră și mai știți că l-ați luat deoparte și chiar dumneavoastră cred că i-ați 

sugerat câteva idei domnului Țuțoi dar vreau să vă citesc ce scrie aici: aprobarea 

inițierii procedurii de cumpărare. Este o procedură care ulterior se va constitui  o 

comisie și se va negocia, nu dăm banii”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte spuneți la ce se folosește 

această clădire”?  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Eu atât am avut să vă spun”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Cred că domnul Marius Iorga sugerează că 

noi nu știm”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Domnul consilier ați avut deja 

cuvântul”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „La ce se folosește această clădire? Că 

domnul Primar sugerează că noi nu știm”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Nu v-am dat cuvântul. Citiți 

raportul. Domnul Primar vă rog, aveți cuvântul”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Stimați consilieri, da            într-

adevăr este o ofertă care mie mi s-a părut interesantă, de studiat, de analizat. În acest 
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moment am propus inițierea procedurii de cumpărare. Dacă citim cu atenție la art.2 

spune așa: În vederea stabilirii prețului de cumpărare al terenului menționat la art.1 se 

va întocmi un raport de evaluare de către un evaluator autorizat ANEVAR. Deci nu 

vom cumpăra la prețul care ne-a fost oferit, dacă erați de acord bineînțeles, la prețul 

oferit de către proprietar este normal ca dumnealui să ceară, este un act democratic de 

negociere, dar noi avem niște legi pe care trebuie să le respectăm. Așa cum am făcut și 

în cazul acelei clădiri care este cumpărată pentru Direcția de Dezvoltare și Servicii 

Publice, și vă reamintesc că nu ați fost de acord să o dăm la Direcția de Dezvoltare și 

Servicii Publice decât cu chiu și vai. Pînă la urmă a ajuns la DDSP. În acest moment 

se fac proiecte pentru amenajarea ei în vederea scopului pentru care a fost cumpărată. 

Nu putem să schimbăm de pe o zi pe alta scopul unui imobil. Iar în ceea ce privește 

această clădire cred că este imperios necesar și nu cred că mai este nevoie să le spun 

focșănenilor că în acest moment clădirea Primăriei a devenit neîncăpătoare. Mai ales 

că nu poate oferi, nu are un spațiu suficient de mare ca să poată să ofere niște servicii 

de calitate diverșilor cetățeni care vin să-și achite aici obligațiile, să depună 

documentații să obțină tot felul de avize. Mai mult decât atât am considerat că acea 

clădire se află în imediata apropiere a unei parcări generoase care ar fi putut oferi 

tuturor celor care vin să-și achite obligațiile și taxele, să aibă un loc decent de parcare. 

Mai mult decât atât acolo în acea zonă, s-a inițiat deja studiul geo și studiul de 

fezabilitate pentru o parcare supraterană care ar oferi și mai multe locuri de parcare. 

Este o zonă centrală, este o zonă situată la jumătatea distanței între clădirea Finanțelor 

Publice și Primărie. Vă aduc la cunoștință faptul că noi în acest moment avem mari 

probleme cu ceea ce înseamnă spațiul de depozitare al arhivei, avem mari probleme și 

vă invit să mergeți prin toate birourile să vedeți cât de aglomerați suntem și cât de 

înghesuiți stau colegii noștri. Dacă ar veni cineva să ne verifice cu boldul să vedem că 

nu îndeplinim condițiile necesare impuse de legislația în vigoare pentru a oferi spațiul 

minim necesar pentru funcționarii publici. Da, într-adevăr a crescut numărul 

funcționarilor publici dar a crescut pentru că și obligațiile Primăriei au crescut foarte 

mult. Dacă acum 10 ani de zile sau acum 17 ani de zile domnule consilier, erau într-

adevăr mai mulți cetățeni erau și mai puține obligații pentru care noi trebuia să 

răspundem în fața cetățenilor. Vă reamintesc că toate legile care se dau se descarcă pe 

admistrația publică. Deci orice chestiune vine în sarcina Primăriei și a aparatului de 

specialitate. Și vă aduc la cunoștință faptul că am modernizat într-adevăr câteva servicii 

dar în același timp am avut nevoie și de un număr de personal. Și pot spune câteva 

exemple: în acest moment dacă până în prezent, până acum câteva luni de zile în urmă, 

jumătate de an sau mai bine se elibera certificatul de urbanism sau autorizația de 

construire la 40-50-60-180 zile uneori, în acest moment cu o simplă taxă de urgență se 

poate elibera de la un certificat de urbanism sau o autorizație de construire în maxim 3 

zile, deci este cred un avantaj pentru toți focșănenii, s-au făcut mai multe investiții în 

ceea ce privește dezvoltarea serviciilor oferite focșănenilor. De aceea am zis că ar fi 

oportun să vedem în primul rând ce rezultă. Asta nu înseamnă că deja facem 

cumpărarea acestui imobil. Facem doar o evaluare la ceea ce înseamnă preț, la prețul 

de cumpărare. În urma prețului respectiv se face o negociere cu proprietarul, sunteți 

sau nu sunteți de acord. Dacă dumneavoastră nici nu vreți să încercați să vedem cât 

este de folos și mai spun o chestiune, eu să fiu în locul și acum facem o paranteză eu 

să fiu în locul PNL-ului mi-ar conveni să-mi fac reclamă pentru că-l am peste drum 
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sediul și toți cetățenii care vin să-și plătească impozitele și taxele ar vedea sigla PNL. 

Da? Ce să facem eu nu m-am gândit, acum am realizat și acest aspect dar vă spun 

sincer, dacă nu dumneavoastră nu vreți să oferiți niște servicii de calitate focșănenilor 

să rămânem aici, mai mult decât atât, nu ați fost de acord să votați dar legea totuși ... 

nu au fost de acord să voteze indicatorii pentru reabilitarea clădirii Primăriei. Această 

clădire vă aduc la cunoștință faptul că suferă. Sunt foarte multe locuri în care noi avem 

probleme, ca să nu vă spun tâmplăria care lasă de dorit pe timp de iarnă. Colegii pleacă 

în concedii medicale pentru că stau în curent și nu se închid geamurile. Colegii stau în 

miros și egrasie pentru că sunt câteva locuri în care se infiltrează apa, iar faptul că s-au 

aprobat indicatorii tehnico – economici cu privire la reabilitarea clădirii va aduce mai 

departe că nu lăsăm lucurile așa, vom scoate la licitație reabilitarea acestei clădiri și o 

să vă întreb atunci ce vom face cu serviciile din clădire, unde să mergem să ne 

desfășurăm activitatea pe perioada când clădirea se reabilitează? Dacă dumneavoastră 

aveți alte soluții eu nu am nimic împotrivă, vă mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Domnul consilier Bîrsan aveți 

cuvântul”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, mulțumesc domnule președinte. Scurt 

da”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Vă rog”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Scurt ... păi în ritmul angajărilor din Primărie 

păi domnule ne mai trebuie încă o Primărie... da la subiect domnul viceprimar. Deci în 

ritmul angajărilor de la Primărie ne mai trebuie încă o primărie și tot nu o să ajungă, și 

apoi vedeți dumneavoastră taxele și impozitele la care se face referire că mă rog, 

clădirea aceea va fi folosită domnul Iorga pentru așa ceva ... eu știu că modern se fac 

prin telefon, prin computer, tot felul de astfel de plăți și noi punem acum nu știu ce 

motive că ne trebuie clădire pentru taxe și impozite. Nu acesta este motivul. Motivul îl 

știm noi și numai noi și nu îl putem spune. Motivele sunt altele în ceea ce privește și 

ceea ce a spus domnul Primar cu Primăria cu ferestrele și ... izolația, dânsul are dreptate 

dar având în vedere din nou spun că nu sunt bani, pentru că se iau de la investiții pentru 

salarii acum acest moment ar trebui amânat. Această clădire ar trebui reabilitată altă 

dată. Păi ...Vreau să dau o replică”.  

Domnul președinte de ședință Radu Nițu: „Mulțumim”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 49 și 

cu 12 voturi “pentru” și 8 voturi împotrivă din partea următorilor consilieri locali 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana 

– Maria, Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai și 1 

abținere din partea consilierului local Bîrsan Costel,  proiectul nu a fost aprobat.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 50 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în 

Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 11, înscrisă în CF 51904-C1-U11 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focșani către domnii Tunaru 

Cătălin și Tunaru Nicoleta.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 50 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 360. 
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 51 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în 

Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 1, înscrisă în CF 54684-C1-U8 

UAT Focșani către domnii Lupu Marian și Lupu Raluca Oana.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 51 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 361. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 52 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în 

Focșani, str. Ulmului nr. 11, bloc 11, ap. 11, înscrisă în CF 51889-C1-U29 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51889-C1-U12 UAT Focșani către domnii Bocu 

Gheorghiță și Bocu Lucica.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 52 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 362. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 53 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată 

în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 9, înscrisă în CF 54675-C1-U3 

UAT Focșani către doamna Mocăniță Iuliana.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 53 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 363. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 54 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 54 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 364. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 55 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de două schimburi de locuințe 

ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitat 

de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 55 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 365. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 56 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de 

spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului 

public și privat al municipiului Focșani.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. Vă rog domnul consilier la Bîrsan Costel, la proiect.  
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc, la capitolul 4, articolul 4 spune 

aici: cererea respectivă cu formularul de la anexa 2 din regulament va fi depusă cu cel 

puțin 10 zile înainte. Mie mi se pare un termen foarte mare, este destul de greu pentru 

o firmă sa depună o documentație cu 10 zile înainte, pentru ca în acest interval se pot 

întâmpla multe și condițiile sunt destul de drastice pentru reluarea cererii pentru aviz. 

Eu aș propune ca și amendament în loc de 10 zile aș propune 5 zile. Da, articolul 4 cap. 

4 la acesta fac referire.  

La capitolul 5, art. 5 obligațiile beneficiarului avizului de spargere în cazul 

avariilor. Aici eu am sesizat o mică problemă în sensul că anunțarea în forma cum este 

prezentată aici în cazul în care este în timpul programului se face doar telefonic. 

Telefonic nu există nicio dovadă că acea persoană sau societate comercială a anunțat 

această avarie. Ca urmare eu am aici de făcut un amendament care ar trebui să sune 

așa: în cazul intervențiilor în regim de urgență deținătorii rețelelor tehnico – edilitare 

pot interveni imediat și vor anunța Direcția arhitectului șef, serviciul autorizări, 

construcții telefonic prin fax și prin email în timpul programului de lucru. Prin fax și 

email în afara programului de lucru. În zille de sâmbată și duminică sau în afara 

programului pentru că în acest fel prin fax sau prin email rămâne dovada că ei au 

anunțat așa ceva. Doar telefonic nu există nicio dovadă că ei au anunțat. De asemeni 

un alt amendament din păcate nu îl găsesc acum să vă spun la ce articol este, undeva 

se spune că, CUP sau ENET este scutit de taxe și plăți pentru ... îmi cer scuze poate 

greșesc dacă greșesc: amendamentul sună cam așa: Toate societățile comerciale să fie 

tratate în mod egal. Mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Dacă sunt ceva observații -

precizări din partea serviciului urbanism, doamna arhitect. Aveți ceva observații la 

aceste amendamente propuse de către domnul consilier”? 

Doamna Cherciu Andreea: „Referitor la propunerea domnului consilier dacă 

s-ar aproba amendamentul nimeni nu ar mai trebui să achite vreo taxă. Aici este vorba 

despre taxa de garanție la scutiri de la art. 13. Este vorba de lucrările primăriei, 

societățile achită deja o taxă în cadrul contractului de garanție și nu mai are rost să 

achite încă o dată garanția în momentul când vine să obțină avizul de spargere. Tocmai 

de aceea s-a propus acest articol”. 

Doamna Cristina Costin: „Vă dau exemplu la termoficare, în contract are 

garanție de bună execuție este obligat să o constituie la începutul lucrării, pe de altă 

parte vine la Urbanism pentru avizul de spargere și mai ia o garanție de bună execuție. 

Se referă la lucrările pe care le are Primăria, pe care le avem noi la investiții sunt lucrări 

de interes public. La asta se referă”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Mulțumim, am înțeles”.  

Nu mai sunt discuții și se supun la vot amendamentele făcute de către domnul 

consilier Bîrsan Costel și nu se aprobă cu 9 voturi „pentru și 12 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Balaban Elena 

Luminița, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Danial și Iorga Marius 

Eusebiu. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 56 și se 

adoptă cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea consilierilor Filimon Ionuț, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 
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Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai, Bîrsan Costel 

devenind astfel hotărârea nr. 366. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 57 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului 

nr. 50437 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe și dotări 

complementare” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 42, P. 

186/4, nr. cad. 58913, pe terenul în suprafață de 20793,0 mp;  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 57 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 367. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 58 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului 

nr. 50494 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere teren în intravilan și lotizare în vederea construirii de locuințe” – ce 

se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 43, P. 189, nr. cad. 62927 și 

62928, pe terenul în suprafață de 21653,0 mp.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 58 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 368. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 59 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești județul Vrancea.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 59 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 369.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 60 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești județul Vrancea.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 60 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 370.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 61 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, să 

exercite pe seama și în numele Consiliului local al municipiului Focșani dreptul de a 

prelungi prin act adițional Contractul unic nr. 10/03.12.2014 de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul 

Vrancea.  



41 

 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 61 și 

nu se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea următorilor consilieri Filimon 

Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai, Bîrsan Costel. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 62 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transport 

Public S.A. Focșani în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 62 și se 

adoptă cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea consilierilor Filimon Ionuț, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai, Bîrsan Costel 

devenind astfel hotărârea nr. 372. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 63 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al 

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

Focșani în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 63 și se 

adoptă cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea consilierilor Filimon Ionuț, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai, Bîrsan Costel 

devenind astfel hotărârea nr. 373. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 64 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2018. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. Vă rog domnul consilier Mersoiu Ionuț.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: Se suplimentează cu 12,50 mii lei bugetul 

Colegiului Național Unirea Focșani la subcapitolul bugetar “Invatamant secundar 

superior” articolul bugetar “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.  

Se diminuează cu 12,50 mii lei bugetul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani la subcapitolul bugetar “Intretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 

articolul bugetar “Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Mulțumesc, daca mai sunt si 

alte discuții?  

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

Mersoiu Ionuț și se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea consilierilor 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana 
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– Maria, Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai, Bîrsan 

Costel. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 64 în 

integralitatea sa și se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 9 voturi împotrivă din partea 

consilierilor Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, 

Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase 

Neculai, Bîrsan Costel devenind astfel hotărârea nr. 374. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 65 al ordinii de 

zi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 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.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. Vă rog doamna consilier Dimitriu Ana Maria.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Mulțumesc domnule președinte de 

ședință vroiam să iau cuvântul la acest proiect deoarece sunt cetățenii Municipiului 

Focșani care nu cred că știu despre ce este vorba și aș vrea să le aduc la cunoștință 

faptul că este a 3-a oară în anul 2018 când se iau bani de la investițiile orașului, bani 

alocați pentru investiții și dezvoltare a municipiului reședință de județ pentru salariile 

funcționarilor. Este în felul următor vreau să nu rămână cu speranța deșartă că străzile 

dumnealor se vor reabilita în acest an și mă refer că se iau 3 miliarde de lei pentru 

refacerea străzilor Popa Șapcă, George Coșbuc, Ghinea Dorinel, Magheru, Dornișoarei 

și Teiului deci nu vor mai avea deloc parte pentru aceste amenajări ale străzilor Strada 

Căpitan Stoenescu la fel nu se va mai lucra pentru infrastructrură și nici pasajul 

cinematografului Balada precum și alte străzi din oraș. Cele 12 săli de clasă a Școlii 

Nr. 3 nu vor mai fi finalizate pentru că 1 miliard și jumătate de lei se vor lua de acolo 

pentru salarii. Parcurile din Focșani de asemenea nu vor mai fi reabilitate, nici Parcul 

Bălcescu nici Parcul Teatru acestea înregistrând 1 miliard 400 mii lei tot pentru salarii 

vor fi folosiți și cei 8 miliarde 200 prevăzuți pentru amenajarea a celor două locuri de 

joacă de pe Strada Peneș Curcanul și cel din Grădina Publică precum și alți 1 miliard 

și jumătate de lei care erau alocați pentru amenajarea locurilor de joacă în incinta 

Grădinițelor și în total ca să știți câți bani sunt luați a 3-a oară este vorba de 27 miliarde 

de lei. Dacă vi se pare puțin lucru că se iau a 3-a oară bani de la investiții, de la 

dezvoltarea orașului pentru salarii și cu siguranță va mai fi și a 4-a tranșă în decembrie 

când ne așteptăm la acest lucru îmi pare rău înseamnă că managementul se dovedește 

a fi de o calitate foarte proastă”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Mulțumesc dacă mai sunt și alte 

discuții? Domnul consilier Mersoiu vă rog”.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: Am de făcut un amendament la acest proiect: 

la poziția “DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală, parcari, spații 

verzi si accese pentru str. N. Iorga, str. Oituz (tronson cuprins intre str. Mărășesti si str. 

D. Zamfirescu) str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii in loc de str. 

Mărășesti se va citi str. Mărăști. Multumesc.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da, mulțumesc dacă mai sunt 

discuții? Vă rog domnul Bîrsan Costel pe proiect”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mă gândeam că vă este cam teamă... la 

proiect vorbesc... păi un manager bun ... apropo de manager când vede că nu are bani 
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pentru salarii nu face angajări. Faceți domnul Primar că doar nu sunt banii 

dumneavoastră sunt banii cetățenilor. Un manager bun face restructurări de personal. 

Elimină ceea ce este inutil, comasează funcții și așa mai departe, dar pentru asta trebuie 

să ai o școală de management sau măcar o experiență pe care din păcate domnul Primar 

nu o are. Deci eu nu sunt de acord, domnul Primar o să vă vină rândul să vorbiți. Nu 

sunt de acord să se ia bani de la investiții de la străzi. Strada Magheru domnule Primar 

spuneați că va fi gata în nu știu cât timp. După aceea ați venit cu motivul că nu știu ce 

conducte trebuie introduse acolo. Nu s-a știut de la început? Păi aveți o armată de 

consilieri care sunt plătiți să gândească, nu să plece în fiecare zi nu știu pe unde din 

timpul programului. Eu nu sunt de acord cu acest proiect și vă rog frumos să nu votați 

chiar mă refer la colegii de la PSD. Nu luați bani de la investiții, de la străzi, de la 

grădinițe, de la școli, acolo ... pe acele străzi circulă și ... domnul Iorga tare nerăbdător 

sunteți, o să fiți poate Primar, aveți răbdare când o să fiți Primar, pînă atunci”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul Primar aveți cuvântul”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Normal, cei care nu știu 

administrație aruncă cu noroi în administrație, atâta știu că s-a tăiat. Dar nu se uită cu 

atenție într-un buget care din fericire are destule resurse să continue toate obiectivele 

de investiții despre care dumneavoastră spuneți că nu se vor face și dezinformați ca de 

obicei cetățenii municipiului Focșani și vreau să vă spun foarte clar. Se lucrează și se 

vor finaliza străzile Popa Șapcă, Ghinea Dorinel, Dornișoarei și Magheru. Pe strada 

Magheru s-a lucrat domnul consilier Bîrsan de către Sc Vega, au lucrat, au instalat 

țevile se lucrează, am fost zilele trecute și ieri. Se lucrează la înlocuirea conductei de 

apă și canalizare pe strada Magheru. Se finalizează și se va intra cu turnarea covorului 

asfaltic. Luni și marți vă invit să mergeți pe strada Dornișoarei să vedeți că se toarnă 

binderul pentru strada Dornișoarei. Vă aștept cu mare drag. S-au făcut câteva licitații 

au fost mai multe licitații în care s-au obținut niște prețuri și niște contracte unde noi 

am dat deja ordin de începere a lucrărilor și unde s-au făcut economii. Acele economii 

a trebuit să le scădem din valoarea indicatorilor tehnico – economici aprobați în bugetul 

inițial. Ca să înțelegeți și dumneavoastră că nu s-au tăiat bani. S-a tăiat la Școala 3, 148 

mii lei da? Au rămas în continuare credite bugetare 251 mii iar credite de angajament 

avem 1 milion 182 mii lei. Ați aprobat deja stimați consilieri indicatorii tehnico 

economici la 3,4 milioane de lei reprezintă finanțarea reabilitării Școlii Nr. 3.  

Avem finanțare, suntem cu documentația depusă, chiar alaltăieri au fost colegii 

mei la MDRAP unde au depus cererea de finanțare. Stimați focșăneni se va face și 

Școala 3. Am dat ordin de începere deja pentru Căpitan Stoenescu. Se va face și Căpitan 

Stoenescu numai că în urma licitației  s-au făcut niște economii. Au fost estimați niște 

indicatori .... să se ajungă la o valoare mult mai mică. Normal că trebuia să luăm banii 

de acolo să-i mutăm în altă parte. Rectificarea negativă ne-a obligat să tăiem din 

investiții. Am avut singura variantă. Guvernul României a făcut o rectificare bugetară 

pe minus pentru Municipiul Focșani luând în calcul încasările care s-au realizat în luna 

Mai. Am fost la discuții cu domnul Ministru al Finanțelor Publice și vom mai avea o 

rectificare în luna noiembrie și va fi o rectificare pe plus. Garantat acest lucru. Acestea 

sunt calcule matematice, economice și finanțiste pe care nu le înțelegeți dacă nu aveți 

pregătirea necesară. Iar domnul Bîrsan, am două mastere în management și pot face 

dovada. Nu are importanță ce vedeți dumneavoastră domnișoară că sunteți blondă, nu 

puteți vedea mai mult. La reabilitare și extindere Parc Teatru și la piațetele de la Parc 
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Teatru, se vor face, am dat ordin de începere. S-au semnat foarte târziu contractele și 

am estimat că nu vom utiliza toți banii alocați în bugetul anului 2018 pentru a plăti 

toate acele lucrări și am găsit aceste portițe pentru a face această rectificare negativă 

pe care ne-a obligat să o facem Guvernul României. Deci practic nu noi am tăiat că am 

vrut noi să taiem din salarii. Noi după calculele noastre ar fi trebuit să primim de la 

guvern cel puțin 27 miliarde nu să ni se taie 27 de miliarde, vă pot prezenta memoriile 

făcute către Ministerul de Finanțe, către Guvernul României, către doamna Prim 

Ministru, asteptăm răspunsuri de la dumnealor. În orice caz nu puteam să dau afara 

niște oameni pe care i-am angajat pentru a veni în sprijinul cetățenilor pentru a le oferi 

servicii mai bune. Pe de altă parte mă bucur că ați votat împotrivă, înseamnă că în 

curând Focșaniul nu o să mai poată să mai aibă deszăpezire, măturat stradal și 

salubritate stradală. Acel proiect prin care noi am propus prelungirea contractului de 

delegare a gestiunii acestui serviciu către CUP Salubritate. Deci focșăneni să știți că 

din acest moment Primăria Municipiului Focșani o să fie în imposibilitate să mai poată 

să măture străzile și să mai strângă gunoiul și să poată să deszăpezească străzile din 

Municipiul Focșani pentru că s-au opus consilierii locali PNL.  Să știți că 

managementul este unul bun. Vă mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da vă mulțumesc, domnule stați 

un pic ați vorbit pe proiect … dumneavoastră domnul Bîrsan ați vorbit. Domnul Tănase 

dacă aveți ceva de adăugat la proiect”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Mulțumesc domnule președinte, sunteți 

deosebit. Domnul președinte eu am ascultat ce a spus domnul Primar, indiferent cum 

o ia pe la spate prin față pe cum o întoarce cum o drege domnule o tăiere este o tăiere 

să fim foarte clari. Deci dumneavoastră spuneți că nu o să mai aveți deszăpeziri, nu o 

să mai aveți nu știu ce ...păi cum să mai aveți dacă ați tăiat banii de la investiții. Eu nu 

știu cum credeți că pacăliți lumea. Să fim serioși lăsați-o încolo de treabă, domnule aici 

nu îți trebuie școală prea multă trebuie să ai 4 clase să știi dacă din 3 iei 2 îți rămâne 1. 

Nu înseamnă că dacă nu mai aveți pentru deszăpezire ... v-au luat liberalii banii. 

Dumneavoastră v-ați încurcat în bani. Ați călcat cu stângul, cu dreapta. Haideți domnul 

Primar amical vă spun nu mai încercați să mințiți”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Mulțumim domnule consilier nu 

vă minte nimeni”.  

Domnul consilier Tanase Neculai: „Nu mai opriți microfonul lasă-mă să 

termin....”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Mulțumim. Domnișoara 

consilier dacă aveți …”  

Domnul consilier Tanase Neculai: „Nu-mi tăiați microfonul lăsați-mă să 

vorbesc”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana – Maria: „Mulțumesc domnule președinte de 

ședința țin să reamintesc că de 2 ani de când domnul Primar Misăilă se află la fruntea 

urbei n-am avut parte nici de curățenie ... eu vreau să spun că este în fruntea ... nu am 

avut nici curățenie nici deszăpezire în cei 2 ani așa că managementul de care vorbeați 

și cele două diplome pe care le aveți .... „ 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vă mulțumesc…”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte, domnul Primar mi s-a 

adresat mie și vreau, domnul președinte vă rog frumos ...” 
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Supun la vot amendamentul 

format de către domnul consilier Mersoiu Ionuț, cine este pentru….” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog să fim civilizați vă rog să mă lăsați 

să vorbesc”.  

Se supune la vot amendamentul formulat de către domnul consilier Mersoiu 

Ionuț și se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 8 voturi împotrivă.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 65 în 

integralitatea sa  și se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 8 voturi împotrivă din partea 

consilierilor Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, 

Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Bîrsan 

Costel și 1 iesire în decor din partea domnului consilier Tanase Neculai, devenind 

astfel hotărârea nr. 375. 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu prezintă punctul nr. 66 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru 

Consiliul Local al Municipiului Focşani pe o perioadă de trei luni, începând cu 

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

Dacă aveți propuneri... aveți propuneri? Domnule consilier Iorga, vă rog. 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Aș avea o propunere, de la PNL pe 

nimeni și pe colegul nostru Ionuț Mersoiu pentru următoarele 3 luni.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ce poante bune spui, domnule avocat...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Domnul Mersoiu refuză, probleme 

de sănătate...” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Nu, domnul Nedelcu, propun pe domnul 

Nedelcu, scuzați-mă...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Dacă refuză...” 

Domnul consilier Dobre Claudiu Alin: ”Grupul PNL propune pe domnișoara 

Dimitriu.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Mulțumim. Domnule, haideți, 

lăsați glumele astea... terminăm ședința și după aia... vă rog să...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, haideți să fim 

civilizați. De ce... șeful comisiei de cenzură, că face niște glume... astea care nu... 

Haideți să fim...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Gata, ne oprim.” 

Se supune la vot proiectul nr. 66, prima propunere pentru domnul consilier Nedelcu 

Mihai și se aprobă cu 12 voturi pentru și 9 abțineri din partea următorilor consilieri 

Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru, 

Tănase Neculai, devenind hotărârea nr. 376. 

Îmi pare rău pentru domnișoara Dimitriu, n-am cum să mai supunem la vot. 

Mergem mai departe. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Exact ce se discuta mai 

devreme, nu se știe ce-i acela cuvântul democrație.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Da, sigur, mulțumim. Și la 

dumneavoastră la fel... 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu prezintă punctul nr. 67 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 203/2011 
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privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparțin domeniului 

public al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unor construcții provizorii 

cu destinația de chioșcuri de distribuție presă, către domnul Trandafir Costică, 

având calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 

1989; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 67 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 377. 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu prezintă punctul nr. 68 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al Municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva probleme? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 68 și nu se aprobă cu 12 voturi 

pentru, 8 voturi împotrivă din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi Dan, 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Filimon Ionuț, 

Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai și o abținere din partea doamnei consilier 

Drumea Alina Ramona. 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu prezintă punctul nr. 69 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,50 mii lei 

Colegiului Național ”Unirea” Focșani pentru derularea proiectului ”BRIDGES 

ACROSS CULTURES” în perioada 21-26 octombrie 2018; Inițiator: Primar, 

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

Nu mai sunt discuții, se supune la vor proiectul nr. 69 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 378. 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu prezintă punctul nr. 70 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații... domnul consilier, vă rog, 

amendamentul pe care-l aveți.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Aici am un amendament. Se propune 

următorul amendament la anexa nr. 2 a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

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

Socială și Medicină Școlară Focșani. La nr. curent 22, în loc de inspector clasa I, gradul 

profesional debutant, studii superioare de lungă durată, se va citi corect inspector clasa 

I, gradul profesional asistent, studii superioare de lungă durată. La nr. curent 24, în loc 

de inspector de specialitate, gradul I, studii superioare de lungă durată, se va citi corect 

inspector de specialitate, gradul I A, studii superioare de lungă durată. La nr. curente 

483 și 484 în loc de asistent medical debutant, studii postliceale, se va citi corect 

asistent medical, studii postliceale. La nr. curente 493, 494 și 495, în loc de infirmier 

debutant studii generale se va citi corect infirmier, studii generale. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Dacă mai sunt discuții... aveți 

vreun amendament? Vă rog, domnule consilier Bîrsan, vă rog...” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă grăbiți domnule, vă e foame... e foarte 

bine... eu văd la punctul 10 compatimentul Cabinete medicale. Deci scrie așa... drept 

urmare numărul de posturi din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicină 

Școlară Focșani crește de la 582,5 la 588. Păi, mai înainte era vorba de management, 

și că nu sunt bani de salarii și se iau de la investiții. Păi, tot angăjăm, facem inginerii 

pe aici... desfacem, facem și angajăm întruna? Acesta e un manager bun? Domnule 

președinte, cu dumneavoastră vorbesc. Păi și e bun managementul? Când nu ai bani și 

angajezi întruna? Ca atare, vă sugerez să nu votați acest proiect. Mulțumesc.” 

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

Mesoiu și se aprobă cu 12 voturi pentru și 9 abțineri din partea domnilor consilieri 

Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai și Drumea 

Alina Ramona. 

Se supune la vot amendamentul făcut de domnul consilier Bîrsan. 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „Dar 

nu e un amendament!” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”N-ați făcut amendament? Ați zis 

că-i amendament... da, el ne roagă... da...” 

Se supune la vot proiectul nr. 70 cu amedament și se aprobă cu 12 voturi pentru 

și 9 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu 

Dumitru, Tănase Neculai și Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 379.  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, haideți mai repede că 

aveți tempouri din astea.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu prezintă punctul nr. 71 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unităților locative situate 

în str. Fulger, bl. 9, ap. 11, respectiv str. Fulger, bl. 4, ap. 17 ce aparțin domeniului 

privat al Municipiului Focșani, în locuințe de serviciu; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă.  
Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații... 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 71 și nu se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 9 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Filimon Ionuț, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Tănase Neculai și Drumea Alina Ramona.  

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu prezintă punctul nr. 72 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect pentru 

”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, 

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

Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații... 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 72 și se aprobă în unanimitate 

de voturi, devenind hotărârea nr. 380. 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu prezintă punctul nr. 73 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 24-28 

octombrie 2018, a primarului Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin 

Misăilă, în Bruxelles, Belgia, pentru a participa la Seminarul ”Achizițiile publice 
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în Romania și Belgia-oportunități de investiții”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 
Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații... domnul consilier Bîrsan, 

vă rog. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, mulțumesc. Recomand domnului Primar 

să meargă în Belgia pe banii dânsului și nu pe banii focșănenilor. S-au cheltuit atâția 

bani cu plimbări... dacă ne gândim în acești doi ani, o mulțime de bani. Ba în Lituania, 

ba prin Serbia, prin Japonia, Asia, Malaezia și așa mai departe. Domnule, gata cu 

plimbările. Haideți să mai facem și treabă.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Bun, mulțumesc. Da, domnule 

Primar, vă rog.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Stimați colegi, da... dar nu asta-i 

chestiunea. Anul acesta, vă aduc la cunoștință că nu am plecat nicăieri pe banii 

Consiului Local. Am refuzat mai multe invitații tocmai din acest motiv, dar consider 

că este un seminar de maximă importanță și dacă vă uitați să vedeți că participă în 

condițiile actuale și primari PNL... PDL, PNL, nu, sunt primari deosebiți, să știți. Sunt 

colegi buni. Le e rușine când vorbesc cu ei despre ce se întâmplă la noi în Consiliul 

Local, vă spun sincer. Le este rușine. Da... sigur, da. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Da și domnul... mai aveți ceva 

de... scurt. Nu, să vă spunem și noi, domnule consilier, să știți că în Macedonia nu am 

fost, da... cu... consilierii, nu cu dumneavoastră, păi n-am treabă, cu domnii consilieri 

... consilierii Consiliului Local. Voiam să vă informez că din motive personale nu am 

putut merge în Macedonia la Kavadarci, nici eu, nici domnul consilier Ungureanu, așa 

că am făcut o economie. Problema este în felul următor, sunt relații pe care focșănenii, 

Consiliul Local, Primarul Municipiului Focșani trebuie să le facă cu ceilalți primari din 

țară și chiar din străinătate. Bun... dacă aveți pe subiect, dacă nu... vă întrerup.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Voiam să spun așa că, într-adevăr, domnul 

Primar are dreptate se întâlnește cu primarii PSD pe unde se întâlnește, dar eu vă spun, 

primarii PNL sunt primari serioși, au orașe dezvoltate... nu știu cât succes poate să aibă 

domnul Primar dacă doamna Dăncilă n-a băgat-o nimeni în seamă acolo. Credeți că o 

să aveți mai mult succes?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Mulțumesc, domnule.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 73 și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 9 abțineri din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Filimon Ionuț, Gheoca 

Corneliu Dumitru, Tănase Neculai și Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 

381. 
Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: „Vă mulțumesc. Stimați colegi, 

luăm o pauză, deci stimați colegi, luăm o pauză de un sfert de oră. Domnule, stați un 

pic să semnez acele buletine de vot. Vă rog foarte mult. După care vom face procedura 

de votare și până la numerotarea, stabilirea rezultatului votării, vom face declarații pe 

celelalte puncte de la ordinea de zi. Vă rog, pauză un sfert de oră. 

Și după aia stabilim și cât timp vorbim, da? Cine e primul? A ridicat doamna 

consilier Dimitriu Ana Maria. Doi, domnul Bîrsan. Domnul Gongu, trei. Nu, dar, 

domnule îmi cer scuze, dar, nu... doamna Ciocoeaș. Altcineva, mai dorește cineva? 

Da... și domnul, stați așa, domnul Tănase Neculai. Să mute la noi. Băi mutați-vă la noi, 
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mutați-vă la noi în partid. Da, haideți, ne oprim cu... domnule consilier, ne oprim cu 

colaterialele. Două minute de fiecare domn consilier. Îi dau cuvântul doamnei 

consilier... domnule! Îi dau cuvântul doamnei consilier Dumitriu Ana-Maria, se 

pregătește domnul Bîrsan. Vă rog. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte. Voiam... am 3 lucruri pe care vreau să le spun la diverse și anume... aș vrea 

să-mi răspundeți punctual de ce anume se taie teii de pe străzile Municipiului Focșani, 

de ce o să se renunțe la spațiile verzi pentru extinderea parcărilor, asta ar fi o problemă. 

Vreau să-mi puneți la dispoziție contractul nr. 58542/10.07.2018, contract de servicii 

și cea de-a treia problemă... 58542/10.07, contract de servicii. O să vedeți 

dumneavoastră la momentul respectiv, eu doar vi-l cer. Mai mult decât atât... cea de-a 

treia problemă, la fel aș vrea să ni se comunice ce măsuri a luat Corpul de Control, ce 

raport a întocmit în ceea ce privește suspendarea directorului de la Căminul de Bătrâni. 

Și să ni-l pună la dispoziție ca și celelalte lucruri pe care le-am cerut de altfel, nu trebuie 

să spun și lucruri acesta cred... mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă mulțumesc și eu. Mergem 

mai departe, da? Domnul consilier Bîrsan și se pregătește domnul Gongu Emanule” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da mulțumesc. Domnule Primar, 

dumneavoastră mă adresez. Am fost noi împreună la Mândrești și am văzut acel 

morman de pământ. La momentul respectiv ați spus că o să luați măsuri, chiar în 

ședințele trecute la fel ați spus și aș dori să știu ce aveți de gând cu acel morman de 

pământ că e destul de mare ați văzut și dumneavoastră și nu poate să stea acolo la 

infinit, să-l considerăm o formă de relief. De asemeni, și insist foarte mult pe acest 

punct, dacă vă mai amintiți, domnule primar, acea mizerie la intrare pe partea dreaptă 

când dumneavoastră ați spus că veți rezilia contractul celui cu pășunea care a făcut 

asemenea mizerie acolo și care a primit atâtea amenzi și niciodată nu face curățenie. Și 

altă chestiune iarăși am mai ridicat-o eu la ședințele trecute, e vorba de autogara 

Focșani. Domnul Primar, e păcat de noi, de orașul ăsta. Vin tot felul de oameni, turiști, 

nu știu... cu mijloacele de transport, coboară în acea autogară... ați văzut, numai gropi, 

vai de steaua ei... haideți, lauți măsuri că nu cred că e mare cheltuială să se asfalteze 

acolo, să se facă un pic de curățenie, de igienă, tot felul de plancarte, de mașini stricate, 

acolo, a devenit un fel de cimitir de mașini. Luați un pic de măsuri acolo și dacă nu pot 

fi mutate acele mașini, fiare, ce Dumnezeu sunt acolo, faceți un gard, ceva, ca să 

mascheze mizeria de acolo. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Da, și eu vă mulțumesc. Domnul 

consilier Gongu...” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Vă mulțumesc, domnule președinte. Scurt 

și la obiect. Sincer sunt un pic fericit că astăzi nu ne-am tăiat în săbii, nu ne-am împins 

în sulițe, a fost o ședință cât de cât decentă, chiar dacă unele voci s-au mai suprapus, 

vor avea în plus de muncit angajații Primăriei, asta este, poate, poate vom revizui și 

acest comportament până la sfârșit când vom duce la sfârșit acest mandat... s-a mai 

dus... bun... trecem la punctele pe care vreau să le prezint astăzi. Am avut, după cum 

știți, am fost în vizită în Kavadarci în Macedonia, am prezentat domnului, am înaintat 

către domnul Primar un raport în acest sens și fotografii bineînțeles, a fost o vizită 

frumoasă, am cunoscut persoane, personalități de marcă ale Europei și ale Macedoniei. 

Amintesc pe președintele Macedoniei, am stat de vorbă cu dumnealui, am cunoscut 



50 

 

diplomați de marcă și înalți oficiali OSC. Deci, aceste întâlniri nu sunt totuși niște bani 

aruncați, a și costat foarte puțin deplasarea, am fost singur, cu mașina personală. Dar 

eu zic că se merită. Îi voi prezenta domnului Primar și niște fotografii chiar cu niște 

parcări suspendate... supraetajate, le-am întâlnit acolo. Acest primar care este și nou, 

este de aproape un an de zile, a venit cu niște idei foarte bune. Și dacă toată lumea țipă 

că s-au făcut angajări în Primărie, să știți că în acea primărie s-au făcut angajări undeva 

la 400 de persoane. Și la direcțiile subordonate. Într-adevăr, orașul arată altfel, este o 

frumusețe și este un oraș cu 38.000 de spectatori, da? E o populație foarte mică 

comparativ cu... locuitori sunt 38.000, orașul Focșani are undeva 90 și ceva de mii în 

statistici. 

Și vreau, domnule Primar, acum vreau să sesizez o mică problemă, în cartierul 

Sud.... nou renovat, sunt acele guri de canal, betonate care sunt într-o stare jalnică, sunt 

un adevărat pericol. Da... sunt foarte multe. Eu de aceea, astăzi, știți foarte bine că am 

renunțat la 2 zile de concediu ca să vin la această ședință. Până luni dimineață vă prezint 

toate adresele. Vă pot spune că pe... am dat telefon deoarece sunt mulți bătrâni în acel 

bloc, am rezolvat din fondurile cetățenilor orașului Focșani, doarece consider că 

această indemnizație pe care o primesc nu sunt banii mei, sunt banii oamenilor și am 

plătit pe cineva să facă acea reparație pentru că era urgentă, dar vă spun că sunt într-o 

situație foarte, foarte gravă aceste guri de canal. Vă repet, până luni vă voi prezenta un 

raport exact, cu exact adresele și să sperăm că se vor lua măsuri deoarece se apropie și 

sezonul rece, știm foarte bine ce se poate întâmpla. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Păi se poate? Trageți cu urechea 

acolo, cu ochiul. Doamna Ciocoeaș și doamna Drumea care urmează. Vă rog, doamna 

consilier.” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura Mihaela: ”Am o adresă de la Asociația de 

Proprietari Piața Moldovei nr. 25 și Asociația de locatari nr. 68 către Primăria 

Municipiului Focșani, domnul Primar, Direcția de Dezvoltare, domnul director de la 

Parking S.A., domnul director de la ISU Vrancea, Direcția de Sănătate Publică, Poliția 

Locală, de pe data de 06.08.2018. Singura, singurii care au răspuns acestei asociații, 

acestei adrese au fost cei de la Poliția Locală. Doresc să întreb când vor răspunde și 

celelalte instituții.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Despre ce este vorba?” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura Mihaela: ”Membrii asociației aduc la 

cunoștință că pe strada pe care locuiesc, aceasta este ocupată 24 din 24 de ore cu dube 

de marfă, legume, fructe, aparținând comercianților ce-și desfac produsele în Piața 

Moldovei. Și acest fapt generează o serie de probleme care afectează atât pe locatarii 

de pe această stradă, cât și probleme de interes local. Vă pot citi adresa dacă doriți... 

dar cred că știți despre ce este vorba. Da... tot pe strada Piața Moldovei există un 

cetățean care are o soție cu probleme de handicap, au fost la SC Parking, au cerut un 

loc de parcare și i s-a refuzat pentru că nu are mașină. Dar, zilnic acolo trebuie să vină 

asistenți medicali sau oamenii care o îngrijesc pe această doamnă și nu au unde să 

parcheze. Dacă domnul Primar are o recomandare sau rezolvare în acest caz... 

mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dacă-mi permiți, dacă-mi permiteți numai 

un pic, nu, nu, că nu vreau ca să, voiam să spun, domnului Primar, că are toate 

documentele, că știu cazul, are toate documentele soției cu handicap sever, nici nu se 
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poate... abia o transportă până jos și are nevoie de un loc de parcare, asta e, eu vă 

spun...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Îmi dați voie să dau un răspuns 

punctual la chestiunea aceasta? Bun... cunosc foarte bine problema cu parcarea din 

Piața Moldovei și în special pe strada Piața Moldovei. Este strada Piața Moldovei, da? 

Bun... am participat miercuri la ședința de Consiliu de administrație de la Parking, le-

am cerut în mod imperios ca cel târziu săptămâna viitoare să monteze niște panouri de 

informare, pentru că, deși au fost stabilite niște locuri de parcare destinate special 

agenților economici care vor să-și mențină mașinile de mărfuri 24 din 24 de ore în piață 

și vă dau și vă spun exact care sunt locurile, sunt 28 de locuri de la ceasul din piață 

până la Hala Moldovei, tot pe strada Piața Moldovei și mai sunt locurile de parcare din 

interior, din interiorul, din incinta... dați-mi voie să... da-mi voie...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Asta are ieșire în spate spre Peneș 

Curcanul, are ieșire, nu-i la...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ascultați-mă puțin, da? Prin ultimul 

regulament care a fost votat în Consiliul Local în ceea ce privește Parking-ul, cu tarifele 

și cu încadrarea acestor locuri de parcare ca fiind parcări pentru agenții economici, s-a 

stabilit și aceste parcări, care sunt destinate agenților economici. Ei... aflați că nu s-a 

dus nimeni să-și ia un loc de parcare acolo. De ce? Pentru că nu erau impuse, nu erau 

afișate acele panouri informative în care să spună foarte clar că mașinile de marfă nu 

au voie să staționeze mai mult de 2 ore în parcările din zona Pieței și târgurilor și 

oboarelor, cu excepția acelor locuri care sunt destinate speciale pentru ei. Nu s-a dus 

nimeni. Am dispus chestiunea asta și am rugat pe cei de la Parking să pună cât mai 

repede aceste panouri ca după aceea Poliția Locală să poată să aplice sancțiuni tuturor 

acestor dube.  

Totodată, pe strada Piața Moldovei, în continuare de la ceas, unde pe partea cu 

piața sunt tarabele, iar dincoace sunt locurile în paralel cu stada, s-a stabilit foarte clar 

că acolo vor fi amenajate 6 locuri pentru persoane cu dizabilități și un loc pentru mașina 

poliției. Pentru că mașina poliției în acest moment are primul loc lângă ceas aici, da? 

Și pe toate zonele, și pe partea cealaltă, pe Marea Unirii vor fi amenajate locuri pentru 

persoane cu dizabilități. Deci se lucrează la chestiunea asta. Și unul din locurile astea, 

care sunt pentru persoane cu dizabilități, nu cred că va fi ocupat în permanență și va 

putea să parcheze orice mașină de intervenție care vine să-i acorde un prim-ajutor 

acestei doamne, poate să găsească loc oricând acolo. Ce nu poate? Domnule Bîrsan, 

dacă vine salvare, vine oricine vine la dumneaei poate să parcheze acolo să spună că a 

mers la persoana respectivă. O să discutăm în cazul ăsta, va trebui să facem noi, noi 

acum iarăși niște solicitări din partea Parking-ului. Păi nu avem prevăzut în regulament 

așa ceva, decât pot beneficia de locuri cu parcare, de parcare cu titlu gratuit și o să 

vedeți că trebuie să punem în dezbatere publică, sunt două solicitări venite alaltăieri de 

la Parking în urma discuțiilor avute în Consiliul de adminitrație că aceste locuri de 

parcare care sunt date cu precădere persoanelor cu dizabilități conform legii trebuiesc 

achitate de către Autoritatea Publică Locală. Ăsta este unul din amendamente, și dacă 

mai e, mai putem pune niște amendamente în proiectul viitor, deci se va găsi până la 

urmă soluții și pentru chestiunea asta. Important este că acolo trebuie prevăzut această 

excepție pentru că ei, în baza acestui regulament actual, nu au posibilitatea să aloce un 

loc de parcare unei persoane cu dizabilități care nu are în proprietate, ea sau familia ei, 
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nu are o mașină. Cerem ca și... aia e problema, că o excepție... păi și dacă o să vină mai 

multe persoane, dacă am creat precedentul, înseamnă că vor veni mai multe persoane 

să spună că ei vin în vizită la ruda mea care are persoană cu dizabilități și am locul de 

parcare acolo tot timpul și o să vină toată lumea să spună chestiunea asta. Trebuie să 

ne gândim foarte clar. O s-o analizăm, nu zic nu. Iar cu parcarea pe Piața Moldovei, v-

am spus, săptămâna viitoare vor apărea aceste panouri informative și după ce apar 

aceste panouri se va putea aplica sancțiune pentru cei care staționează mai mult de 2 

ore cu dubele de mărfuri.  

Vorbim de pământul din Mândrești. Am solicitat colegilor de la investiții...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, mă scuzați numai un pic, 

vreau să vă întreb, persoana, familia respectivă care are problema asta cu handicapul, 

trebuie să ia legătura cu cineva, că altfel nu-l identifică nimeni acolo, el rămâne 

acolo...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi să meargă la Parking și să 

depună documente, să depună...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Să ia legătura cu cineva, că Parkingul știe... 

că a vorbit cu dumneavoastră, că n-a vorbit, nu știu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dar nu depinde de mine, depinde 

de regulament.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci noi putem să-l trimitem la 

dumneavoastră, nu-i nicio problemă. Nu știu cum, dar trebui să spuneți cum facem că 

ne trezim iar peste o lună că vine și nu i s-a rezolvat problema și e o problemă specială, 

deci nu e că e asa de glumă sau mai știu eu ce...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am înțeles.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu știu, trebuie găsită o soluție, cum o 

vedeți că era bine dacă o găseam acum...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Și eu mă întreb atât, orice loc 

rezervat la orice loc rezervat i se pune un număr de autovehicul. Acolo ce număr de 

autovehicol punem pe plăcuță?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Pune de ăla de handicap.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi nu, că Poliția Locală pe urmă...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Să pună număr de apartament, 

apartamentul cutare, na...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul meu...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Scris pe asfalt.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule consilier, de acord cu 

dumneavoastră, punem numărul de apartament, punem numărul de apartament și 

Poliția Locală este sesizată că staționează o mașină pe locul respectiv și i s-a ocupat 

locul altei persoane care ar fi avut dreptul să vină să parcheze în dreptul apartamentului 

respectiv. Cum...?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dacă i se repartizează, domnule Primar ca 

să înțelegeți că nici eu nu înțeleg chestia asta, cum adică? Oamenii au nevoie zilnic și 

poate să aibă nevoie și de 2 ori pe zi, deci nu-i o glumă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “De acord cu dumneavoastră, 

domnule consilier... poftiți? Păi un loc pentru persoane cu dizabilități, da? Și este cel 

mai simplu, că altfel n-ai ce să faci. Nu vor fi ocupate, hai să fim realiști, 6 locuri de 
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parcare pentru persoanele cu dezabilități încontinuu în piață pe strada Piața Moldovei. 

Facem un loc pentru persoanele cu dizabilități cât mai aproape de scara ei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu știu, trebuie găsit.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “N-am cum să scriu acolo 

apartament nr. 6. Chestiunea este alta, că dacă vine cineva și parchează și nu face 

dovada Poliției Locale că are dreptul, îi amendează pe loc, nici nu stă la discuție, pentru 

că este cu prioritate ca să lăsăm locurile libere pentru persoanele cu dizabilități.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dar poate să aibă persoana respectivă care 

are nevoie, să aibă un permis ceva eliberat de Primărie și pune pe mașina respectivă... 

domnule, uite am problemă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Trebuie să modificăm 

regulamentul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “De acord.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu putem să facem așa un 

precedent. Bun... la întrebarea adresată de doamna consilier Ana-Maria Dimitriu cu 

teii. Am făcut memorii la Administrația Mediului și le-am explicat, Agenția de 

Protecția Mediului, pardon și le-am explicat foarte clar ce s-a constatat în mometul în 

care s-au început lucrările pe străzile respective. În momentul în care s-au făcut 

săpăturile, s-au scos bordurile, s-a constatat că acei copaci și-au dezvoltat o rădăcină 

radial, nu pivotant, sunt cu rădăcini la suprafață, deoarece acum 30 de ani, 50 de ani 

când au fost plantați, s-au plantat pe un strat foarte mic de pământ, de undeva 30-40, 

maxim 50 de centimetri. Au fost cazuri și avem fotografii când pomul a căzut singur 

peste utilajul care executa lucrări în altă parte. Deci, în momentul în care s-a lucrat la 

rădăcină, s-a constatat că el nu mai are stabilitate. S-a mers în teren cu cei de la Agenția 

de Protecția Mediului, cu cei de la Direcția Silvică și au constatat că este mai bine să-i 

extragem decât să-i lăsăm acolo în picioare să prezinte un pericol pentru toți cetățenii 

și pentru bunurile cetățenilor. Din acest motiv, a trebuit să scoatem acei pomi. Nu i-am 

scos de dragul...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dacă-mi dați voie, domnule 

primar, de acord, cum ați spus. O să doresc răspunsurile în scris, nu verbal... despre 

asta era vorba, nu-mi doream să-mi dați răspunsul acum.” 

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

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu, n-ați înțeles, interpelările 

sunt cereri verbale și dumneavoastră îmi dați răspunsul în scris...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu, citiți regulamentul, dacă nu vă 

dăm răspunsul...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu, n-ați înțeles.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Verbal, vă dăm în scris. Dar vi l-am 

dat verbal.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu, nu, prefer să mi-l dați în 

scris ca multe alte lucruri pe care le-am întrebat și răspunsurile au venit în scris. 

Mulțumesc. Și doi, sunt primari în această țară care au, știu foarte bine că au un deficit 

de spațiu verde în orașele dumnealor și fac străzi, trotuare, după aceste, acești arbori, 

acești copaci, aceste chestii care au crescut, da, tot ce este verde. Dumneavoastră ați 

început să sărăciți orașul Focșani de spațiul verde și așa deficitar, știm foarte bine lucrul 
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acesta, nu cred că trebuie să mai insist. Deci, încă o dată revin, îmi doresc răspunsul în 

scris. Mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “O să primiți... ați primit răspunsul 

verbal. Consemnați, vă rog. E problema dumneavoastră ce ați cerut.” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „Ar 

trebui să intervin un pic. Citesc din hotărârea cu interpelarea. Interpelarea constă într-

o cerere verbală.. continui, sau mă opresc? Prin care se solicită explicații în legătură cu 

un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde verbal sau în scris până la 

următoarea ședință. Ceea ce vă spune dl. Primar, are dreptate, a făcut-o verbal, astăzi 

în ședință. Dacă n-o făcea, venea cu răspuns în scris.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mulțumsc, domnule secretar.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Verbal volant, ceea ce e scris 

rămâne, deci, vă rog frumos, insist să-mi dați răspunsul în scris. Și nu cred că cer prea 

mult. Ceea ce ați spus în puține cuvinte, puteați să spuneți și dactilografic... bătut la 

mașină, la ce vreți dumneavoastră.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Rămâne scris în procesul verbal. 

Stimată domnișoară, răspunsul îl veți avea în procesul verbal care consemnează ceea 

ce s-a discutat astăzi. Vă mulțumesc. Da, mai am. Referitor... Referitor la Căminul de 

Bătrâni, la ancheta care este încă în derulare...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule Primar, 

dumneavoastră nu ați înțeles. Eu nu cer acest răspuns în scris degeaba. Deci, dacă 

dumneavoastră nu vreți să înțelegeți mai departe firul lucrurilor, este problema 

dumneavoastră. Eu, încă o dată, vă cer răspunsurile în scris.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnișoară, este dreptul meu legal 

să vă răspund în scris sau verbal.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dreptul de a-mi răspunde în 

scris nu mi-l ia nimeni. Deci, încă o dată vă cer răspuns în scris cu nr. de înregistrare 

din data aia peste 30 de zile, cum știați dumneavoastră să răspundeți frumos, că primim 

răspunsurile în 30 de zile. Aștept și 30 de zile, dar răspunsul în scris. Domnule secretar, 

vă rog frumos să consemnați ceea ce am cerut.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule secretar, vă rog frumos să 

consemnați în procesul verbal că s-a răspuns verbal la această interpelare. Vă 

mulțumesc. Bun. Mulțumesc, domnule secretar. În ceea ce privește Căminul de 

Bătrâni, informez ceilalți consilieri, poate nu doamna Ana-Maria Dimitriu... Da, s-a 

desfășurat o anchetă, s-au verificat imaginile surprinse pe camerele de supraveghere 

care sunt instalate în Căminul de Bătrâni. Lucrurile nu stau așa cum s-au prezentat, 

dimpotrivă, acolo mi se pare că este, și o declar deschis, și vă spun și de ce, o declar 

deschis că a fost o minciună sfruntată pentru a arunca cu noroi în acel preot. Am dispus 

extinderea controlului nu numai pentru acea faptă, extinderea controlului de la 

momentul când a fost dumnealui angajat la Căminul de Bătrâni până în prezent și vă 

spun doar atât. Iată ce declară și semnează cu propria sa mână la unitatea de primiri 

urgențe doamna Coman Iuliana pe data de 28 august 2018, la 11.20 s-a prezentat la 

Unitatea de Primiri Urgențe. Pe fișa de intervenție semnează dumneaei pe propria 

răspundere și spune așa, da? ”Declar pe propria răspundere că nu a fost agresiune din 

partea vreunei persoane”, Coman Mirabela Iuliana semnează. Domnule Bîrsan, lăsăm 

organele competente să-și facă treaba și să soluționeze cazul da?” 
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule Primar, v-am cerut 

raportul Corpului de Control... că dumneavoastră ați declarat că o să transmiteți mai 

departe Corpului de Control să-și facă treaba în acest caz, să ancheteze și dorim și noi 

acest raport al Corpului de Control, este foarte simplu, iar cu camerele, cu înregistrările 

de pe camerele de vederi, să nu se întâmple același lucru cum s-a întâmplat și în 

Primăria Municipiului Focșani cu acel bărbat agresat în Primărie de domnul Dan 

Grigoraș, care mai nou este director la Relații Internaționale și Comunicare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da și care a primit... neînceperea 

urmăririi și clasare cauzei, domnișoară.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Deci, încă o dată repet, doresc 

raportul Corpului de Control, este foarte simplu. Mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Îl veți primi când se va finaliza.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, dar ce căuta doamna 

respectivă în birou la director?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este problema lor, nu pot să vă dau 

mai multe răspunsuri... atât...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dar nu zic... era firesc, era normal să fie 

acolo?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Adică eu dacă chem un subordonat, 

nu are voie să vină în birou?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Am pus o întebare...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Un subordonat nu are voie să vină 

în birou?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “La 1 noaptea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă a venit în control acolo și a 

văzut că pe camere nu se mișcă nimic...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Da, mă rog, poate că aveți dreptate, eu am 

întrebat...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu vă spun doar atât, de la ora 1 

până... nu de la ora 1, de la ora... domnule Mersoiu știe mai bine, că dumnealui știe mai 

bine, eu nici măcar nu am fost...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ca să înțeleg că era și domnul Mersoiu 

acolo...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Cum?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Era și domnul Mersoiu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu, domnul Mersoiu a fost în 

anchetă și a făcut anchetă acolo. De la ora 11 până la ora 4 dimineața cei 2 angajați 

care aveau obligația să aibă grijă de bătrâni și să facă curățenie în Căminul de Bătrâni 

au stat închiși, ei doi cu încă o bătrână asistată, au stat închiși în camera de gardă. Ce 

au făcut 4 ore? Iar în momentul în care a ajuns preotul acolo, portarul s-a fâstâcit, s-a 

dus mai întâi să anunțe în camera de gardă că a venit părintele care era șeful căminului 

și pe urmă s-a dus să dea drumul la poartă? Cum vine treaba asta? O să vedem ce 

discuții vor fi...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Să știți că am fost și eu acolo și am văzut 

niște poze pe acolo. Domnul Mersoiu joacă șah cu bătrânii, domnul Iorga... în timpul 

liber... când vă duceți pe acolo?” 
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule Mersoiu, consider că 

noi nu suntem organe de anchetă de aceea am și spus...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi eu v-am spus.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Un raport... deci noi nu cred că 

suntem în măsură să ne dăm cu părere, sincer...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, bine... nu m-am exprimat că e 

vinovată, dar... da, e minciună, atâta timp cât declară pe propria răspundere la Unitatea 

de Primiri Urgențe a doua zi să spună că nu este agresiune fizică și... domnule Filimon, 

dumneavoastră știți ce a declarat la momentul în care a ieșit dintr-o ședință după ce a 

avut... eu vă spun... eu îmi exprim opinia...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, domnule Primar, cu 

respect, două secunde îmi dați voie, vă rog, din timpul dumneavoastră, deci acea 

doamnă când a mers la UPU acolo la urgențe sigur ca să nu aibă alte probleme în 

momentul când ea declara acolo agresiune, era automat de reținut acolo până veneau 

organele de cercetare penală.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Adevărat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, noi nu suntem judecători, 

dar se poate pune și altfel problema. Ea din cauza unei situații stânjenitoare, a căutat să 

se rezolve altfel, sau altă dată, sau în alt loc, din cauza aia, deci asta nu poate fi o 

dovadă. Da, mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule Primar, mai aveți?” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Face domnul Mersoiu anchete, domnule...” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Da mulțumesc...  aș vrea să vă rog 

ca la următoarea... lăsați că am răbdare, aștept să termine. Mulțumesc. Eu voiam să vă 

rog la următoarea Comisie a Siguranței Traficului, dacă pe noi nu ne chemați, aveți în 

vedere limitatoare de viteză pe strada Longinescu. Se circulă cu viteză, și chiar mai 

nou, de când s-a mutat Poliția Rutieră e și mai grav acolo, deși ar trebui să circule cu 

viteză și cetățenii vor... da... o să... O altă problemă, am fost la stația CFR Gară. Există 

acea pasarelă pietonală care traversează peste linia ferată și este foarte deteriorată. 

Domnii de acolo mi-au spus că este făcută de Municipalitate, mulți ani în urmă acea 

pasarelă și aș dori informații pentru că sunt o grămadă de copii acolo care... pasajul 

este al CFR-ului și este subteran. Pe dedesubt... ăla nu aparține de Primărie... da... atât. 

Mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Mulțumesc, domnule președinte, eu am 

două aspecte pe care vreau să le ridic. Deci, unu este modul cum se programează aceste 

ședințe de Consiliu Local. Domnule Primar, eu zic că elegant și frumos ar fi să ne mai 

consultați și pe noi, consilierii, nu zic numai de noi PNL, toată lumea trebuie consultată 

pentru că, eu înțeleg poate aveți o problemă o dată și e de înțeles... Haideți să ne 

consultăm. Nu veniți dumneavoastră, gata în ziua de cutare... fiecare are un plan, nu? 

Și eu zic că așa ar... deci eu nu o spun cu, neapărat, cu rea intenție, haideți să ne 

consultăm, că să și...  deci, noi am stabilit ca să fie ultima joi din lună. Eu accept că se 

poate întâmpla ca o dată să nu se poată ține în ultima joi, să fie marțea, sau miercurea, 

sau vinerea, dar haideți să ne consultăm. Asta-i rugămintea mea unu. Doi, aș vrea să 

vă întreb când o să avem și noi onoarea, ca să nu zic, pănă la urmă este o obligație, deci 

noi am depus în... depunem, am depus și depunem în decursul timpului proiecte de 

hotărâre de Consiliu Local. Le înregistrăm și normal ar trebui introduse pe ordinea de 
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zi în ședința Consiliului Local și votate. Că se votează contra, că se votează pentru... 

asta mai puțin contează... democrația trebuie să meargă înainte. Nu cred că este frumos 

ca noi să depunem diverse proiecte și dumneavoastră să le ignorați. Deci tot prietenește 

vă spun, nu spun cu nici o tentă de război. Haideți ca să fim, să ne respectăm unii pe 

alții. Cred că este mai bine să reușim să mergem înainte, respectându-ne unii pe alții. 

Asta nu înseamnă respect când, pur și simplu nu băgați în seamă niște, nu sunt 

proiectele noastre personale, sunt proiectele unor... unui grup de cetățeni din orașul 

Focșani, nu? Și atunci, se poate discuta domnule. Se poate? Nu se poate face acel 

proiect? Sunt fonduri? Nu sunt fonduri? Eu așa zic că trebuie discutat. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă mulțumesc și eu!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Referitor la aceste proiecte, vă spun 

că ați primit răspuns pentru toate proiectele, care au fost depuse. Cele care au întrunit 

condițiile legale de a întruni o formă de proiect au fost supuse dezbaterii în Consiliul 

Local, cele care au primit un raport negativ din partea aparatului de specialitate, n-au 

putut constitui forma unui proiect de hotărâre. De aceea n-au fost introduse pe ordinea 

de zi. Vă mulțumesc! Și dacă vreți, vă dau exemplu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da. Dar eu zic că există obligația de a intra 

la vot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu există nicio obligație de a intra 

la vot fără un raport favorabil din partea aparatului de specialitate, domnul consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și în afară de asta, domnul… Eu nu vă 

spun pe un fond de război. Eu vă spun cum este corect. Dumneavoastră vreți să ne 

cereți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Eu vă spun care este legea. Și 

domnul Secretar vă rog să mă contraziceți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră vreți să ne spuneți să 

procedăm într-un mod corect. Dar eu vă dau exemplul unui proiect, care este votat de 

10 luni. Și nici acum nu se pune în practică.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Care este ăla?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cel pe care colega noastră l-a susținut.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am semnat decizia de numire a 

membrilor în Comisie săptămâna aceasta.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi și când începe? Păi au trecut 10 luni.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De acum Comisia decide. Nu mai 

ține de mine.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar. Eu nu mai am încredere 

în ce spuneți dumneavoastră. Pentru că tot ce-ați spus nu s-a adeverit. Cu părere de 

rău.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „E normal. Dar ce? Se poate 

verifica.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, eu vă spun, lucrurile trebuie făcute 

maleabil, nu așa cu pumnul în masă, că nu rezolvați nimic. Vă spun eu.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Vreau să revin un pic asupra hotărârii 61, se referă la mandatarea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară. E o simplă prelungire a mandatului de la 4 ani, cât a fost 

inițial, la 2 ani. Am apreciat momentul ședinței că este nevoie de 14 voturi. Nu-i nimic 



58 

 

de patrimoniu doar se împuternicește ca ADI să prelungească contractul cu cei de la 

CUP cu încă 2 ani de zile. Din acest motiv voi aprecia hotărârea ca fiind legală. Din 

timpul ședinței am zis că 14 voturi sunt suficiente. Că 12 voturi sunt legale. 61. La 61 

s-au obținut 12 voturi pentru și 9 abțineri devenind hotărârea 371. Așa zic acum 

revăzând contractul de delegare a gestiunii, care nu are ca obiect patrimoniul, doar 

activitatea. Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc! Ce amabil sunteți! Domnul 

Primar, scurt așa că plictisim lumea. În ceea ce privește proiectele... Păi chiar toate 

proiectele noastre nu sunt bune, domnul Primar? Chiar opoziția nici măcar un proiect 

n-a fost până acum bun? Domnul Primar, raportul unui proiect e făcut de un angajat al 

Primăriei. Am spus-o și o mai spun. Păi angajatul Primăriei, dacă iese din cuvântul 

dumneavoastră, ajunge la padocul de câini. Credeți dumneavoastră că noi suntem 

copii? Nu ne dăm seama de fapt care-i situația. Și dumneavoastră ne prostiți așa în față. 

Deci dumneavoastră pur și simplu nu doriți ca aceste proiecte să ajungă să fie discutate. 

Nu discutate, măcar votate. Deci este dorința dumneavoastră, uitați-vă-n ochii mei, că 

asta este. Domnul Primar, nu suntem copii. Haideți să... apropo de civilizație, să fim 

onești unii cu alții, da? Dumneavoastră ați trasat o directivă aici la Primărie, nici un 

proiect nu intră decât ale dumneavoastră. Punct. Dar nu-i corect. Ce credeți 

dumneavoastră că noi nu ne dăm seama? Să fim serioși! Nici n-aveți cum să citiți 

dumneavoastră atâtea proiecte. Darămite să le faceți. Domnul Primar, haideți că mai... 

ne-am mai ciocnit noi aici pe metereze și habar n-aveați ce era într-un proiect din ăla.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți?!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da. Deci. Și nu știați. Adevărul ăsta este. 

Dacă vreți să continuăm într-o colaborare civilizată, fără miștouri, fără...  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar nu vorbim de miștouri aici, 

vorbim de niște lucruri concrete.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți! Și noi reprezentăm niște cetățeni.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Haideți să discutăm ultimele 2 

proiecte pe care le-au, le-ați depus. De fapt, nu dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu. Haideți să le discutăm pe ale mele.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Hai să discutăm pentru str. 

Democrației. Noi avem deja semnat contractul pentru...  

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul! Stați un pic! Nu vreți să le 

discutăm pe ale mele?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu vreți să le discutăm pe ale mele?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, discutăm pe astea, care au fost 

ultimele depuse, da?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Asfaltarea și reabilitarea parcării. 

Avem deja contract semnat pentru proiectare, reabilitare și asfaltare. Pentru asfaltarea... 

” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră spuneți de Str. 

Democrației?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Strada Democrației.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar v-a mai spus cineva ceva de Str. 

Democrației? Eu v-am spus de alte străzi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi nu domnule, dar ați depus 

acum... săptămâna asta, ați depus un proiect de hotărâre prin care ați solicitat asta, da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aleea Căminului de exemplu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce să facem pe Aleea Căminului, 

domnule?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Reabilitare stradă, se poate face un loc de 

joacă pentru copii, că așa vor oamenii de acolo, nu că vrem noi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe Aleea Căminului se va intra cu 

o bombardare generală, se scoate la licitație reabilitarea rețelelor termice.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „E vorba de un contract de finanțare 

semnat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Asta peste câți ani se face? Până se scoate 

asta, peste 20 de ani. Hai să facem acum.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule! Asta se scoate într-un an. 

Eu ce vreți să fac? Asfaltez strada și pe urmă vin și-o sparg. Să-mi spuneți pe urmă că 

sunt nebun.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domn Primar! Dacă e să ne luăm după ce 

spuneți dumneavoastră, Focșaniul ăsta va fi boboc într-un an de zile. Și nu va fi așa. Să 

dea Dumnezeu să fie așa. Dar nu.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnilor, dumneavoastră știți câte 

contracte avem noi semnate, în ultima perioadă?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul oți fi având, dar nu se vede.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Or să se vadă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Le aveți acolo, le aveți în… eu știu, le țineți 

în buzunar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Or să se vadă. Până în 2020, or să 

se vadă. O să vă garantez.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci astea sunt pentru… să luați ochii la 

cetățeni. Deci cetățenii trebuie să vadă ceva practic, nu contracte.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vor vedea. Nu-i problema 

dumneavoastră. Da. Este problema mea deocamdată.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu interesează pe nimeni contracte. Păi 

când tăiați, când dumneavoastră tăiați din investiții, de unde să vadă, domnul Primar? 

Dacă dumneavoastră tăiați bani din investiții?” 

Domnul consilier Dumitru Corneliu Gheoca: „Domnul. Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iar dumneavoastră vă opuneți.” 

Domnul consilier Dumitru Corneliu Gheoca: „ Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și batem pasul pe loc. Da. Pentru 

că vă opuneți inventarierii, vă opuneți inventarierii străzilor.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi cum să fim de acord să tăiem, să 

mergem să tăiem bani de la investiții. Niciodată n-o să fim de acord.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier, îmi dați și mie 

voie? Îmi dați voie să vorbesc și eu?” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar ați vorbit până acum.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Dar vă dau replica la ceea ce 

ați spus dumneavoastră.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă mai ascult, nicio problemă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „V-ați opus inventarierii străzilor în 

domeniul public, da? Ba da. Au legătură. Fără cartea funciară... Domnișoară, dați-mi 

voie! Fără cartea funciară, nu se poate demara nicio investiție, la nicio stradă. Unu. 

Doi. Avem contract semnat pentru a scoate din funcțiune rețeaua de termoficare 

supraterană pe Str. Longinescu. V-ați opus acelui proiect, nu a fost aprobat pentru a se 

trece din public în privat. Este o rețea supraterană, care este atât de urâtă... noi avem 

contract. Rețineți. Avem contract semnat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar! Despre ce spuneți 

dumneavoastră? Ce stradă? Ce rețea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe Strada Anghel Saligny.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ce rețea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Rețeaua de la Enet, care a fost 

dezafectată.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Și cine s-a opus?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi n-ați votat domnule proiectul 

astăzi? 2 proiecte au fost.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, v-am votat 16 milioane de euro, 

domnul Primar. Nu v-am votat 16 milioane de euro?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu are legătură, domnule 16 

milioane de euro.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cum n-are legătură, domnul Primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ăla cu ce votăm acum.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul. Nu încercați să…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunteți în eroare. Noi avem contract 

semnat pe care l-am suspendat și vă pun la dispoziție documentele. Am suspendat un 

contract în executarea lui pentru că dumneavoastră nu votați acum trecerea din public 

în privat să putem dezafecta rețeaua aia.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „V-am votat 16 milioane de euro Haideți 

domnul! Domnul Primar nu mai căutați motive. Aveți majoritate. Aveți Consiliu 

Județean. Aveți Primărie. Aveți Prim Ministru. Vă plângeți la noi?! Dar chiar mi se 

pare jenant.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În momentul în care va trece de 

Curtea Constituțională, Codul Administrativ o să vă spunem la revedere, nu mai avem 

nevoie de dumneavoastră. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ce spuneți dumneavoastră. Foarte bine. Să 

treacă de Curtea Constituțională.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi. Dar despre ce vorbim? Vă 

opuneți la toate proiectele.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vedeți că se apropie alegerile.” 

Domnul consilier Dumitru Corneliu Gheoca: „Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și care-i problema dumneavoastră? 

E problema mea. ” 



61 

 

Domnul consilier Neculai Tănase: „O să se voteze până la alegeri?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce să voteze?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Foarte bine. Asta. Codul Administrativ.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar este votat domnul. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Adică dumneavoastră nu vă bazați numai 

pe el. E ok. O să voteze. Dar gândiți-vă că ajungem la alegeri.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunteți în eroare. E Curtea 

Constituțională. E trimis de Președintele vostru.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Un vis de ăsta că aveți proiecte multe.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Extraordinar! Eu nu l-am votat Nu-

i al meu. Nu-l recunosc!” 

Domnul consilier Dumitru Corneliu Gheoca: „Domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cum dumneavoastră nu mă 

recunoașteți pe mine de Primar.” 

Domnul consilier Dumitru Corneliu Gheoca: „Domn președinte! Domnul 

Primar! Revenind un pic la inițiativele astea pe care noi le depunem, dacă nu-s proiecte, 

sunt doar inițiative, da? Eu văd oportună și așa consider eu că ar fi normal, ca 

inițiativele respective să fie aduse în ziua comisiilor și discutate între noi, nu neapărat 

puse pe ordinea de zi, da? Dacă nu au rapoartele în spate, de specialitate, da? Să le 

discutăm, că poate sunt persoane și dintre noi consilieri, care achesăm la ideile 

respective, adică au fost proiecte depuse de mine, care nu fac referire la străzi și așa 

mai departe. Sunt proiecte de hotărâre, niște idei noi pentru dezvoltarea orașului 

Focșani și care aduc, eu știu o anumită mulțumire persoanelor.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier Gheoca, apreciez 

foarte mult deschiderea dumneavoastră de dialog. Convingeți-i și pe colegii 

dumneavoastră să aibe un dialog civilizat și normal și să venim să discutăm toate aceste 

idei în orice formulă.” 

Domnul consilier Dumitru Corneliu Gheoca: „Nu. Am înțeles. Nu are nicio 

legătură dialogul civilizat cu inițiativele propuse de noi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt niște inițiative care trebuie 

discutate și trebuie să vă arătăm că pot constitui proiecte de hotărâre sau nu pot constitui 

proiecte de hotărâre.” 

Domnul consilier Dumitru Corneliu Gheoca: „Corect! Pentru că eu primesc 

un răspuns.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Parcă-mi cereți dumneavoastră 

printr-un proiect de hotărâre, instalarea unor sisteme de calmare a traficului, nu trebuie 

proiect de hotărâre, ca să instalez calmarea traficului. Nu-mi trebuie proiect de hotărâre 

ca să aprob instalarea unui sens unic pe o stradă. Ați văzut că am făcut sens unic pe 

Alexandru Vlahuță, nu pe Vlahuță, pe Arhitect Ioan Mincu. Am făcut. Am instalat 

sisteme de calmare a traficului la Colegiul Edmond Nicolau?  Am instalat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domn Primar. Dar ce vă oprește să… dacă 

s-a făcut proiectul de hotărâre, să nu puneți limitatoare de viteză? Cine vă oprește?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cum?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „S-a făcut proiect. Bun. Poate nu trebuia 

făcut proiect, dar cine vă oprește să puneți limitatoare de viteză? De exemplu pe Aleea 
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Echității nici n-au avut loc atâtea accidente acolo. Pentru. Deci sunt copii accidentați 

acolo. Nu v-am spus eu că vreau să băgăm pe Aleea Echității.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Punem pe urmă să...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „N-a fost niciun accident pe Aleea 

Echității? Ai curaj să mergi cu mine acolo?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Aveți curajul!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci aveți curajul să mergeți cu mine pe 

Aleea Echității? Când vreți, mergem acolo. Domnul Gongu, v-aud. Deci eu am 100 de 

semnături pe chestia asta, domnule. Deci, domnul Gongu, eu am crezut că 

dumneavoastră sunteți independent, dar dumneavoastră…” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Într-adevăr se fac curse.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu au fost accidente pe Aleea Echității? 

V-aud oamenii ăia, domnul Gongu. Sunteți pe dinafară total. Deci dumneavoastră 

sunteți cu gândul la Laminorul, acolo.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Alo! Domnule consilier! Eu stau zilnic în 

Sud, da? Și ziua și noaptea.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Unde stai? La Laminorul sau?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Eu văd problemele de acolo, da?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnilor, încă sunt președinte 

de ședință.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci domnul ăsta cică stă pe…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Ne oprim?” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Domnul ăsta, sunt colegul dumneavoastră 

de Consiliu Local. Vorbiți frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul consilier Gongu! Ne 

oprim! Vă mulțumim pentru observații, pentru propuneri. Domnul Gheoca. Nu-mi 

aduc aminte în 2 ani de zile, să veniți să discutăm aici o propunere de proiect sau o 

inițiativă. Nu-mi aduc aminte. Și am fost la toate ședințele.” 

Domnul consilier Dumitru Corneliu Gheoca: „Domnul Președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Este foarte bine ce-ați spus.” 

Domnul consilier Dumitru Corneliu Gheoca: „Domnul președinte. Eu depun 

inițiativele la secretariat. Nu. Eu le depun la Primăria Municipiului Focșani. Aceste 

documente își urmează un traseu și era… așa mi se pare mie normal să le discutăm, că 

poate și domnul Mihai Nedelcu este de acord cu o propunere de-a mea.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Și ați făcut așa ceva vreodată? 

Ați făcut vreodată așa ceva?” 

Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Raportul nu a fost întocmit de 

niciun departament de specialitate. Domnule președinte de ședință, referitor la proiectul 

pe care, domnul Secretar spunea că nu a trecut, aș vrea să vă întreb domnule Secretar. 

Este vorba de o delegare de gestiune. Contractul acela asta prevede. Și eu vă întreb.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este o mandatare a asociațiilor, 

domnișoară!” 

Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă-ntreb. Vorbeam cu domnul 

Secretar. Îmi cer scuze! Nu știu. Aș vrea să ne mai lămuriți încă o data. Doar atât. 

Mulțumesc!” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Adică în continuare susțineți că n-

ar mai trebui CUP Salubritate să presteze servicii de măturat, de deszăpezire, de strâns 

gunoiul stradal, nu? În continuare mențineți poziția asta de a nu face CUP Salubritate 

așa ceva. Și ce să facem? Îl întoarcem înapoi la Direcția de Dezvoltare? V-aducem la 

cunoștință că n-avem posturi, domnilor, ca să mai întoarcem la Direcția de Dezvoltare 

aceste servicii. Ce facem? Blocăm aceste servicii pentru faptul că PNL nu vrea să 

voteze și vrea să fie un oraș murdar.” 

Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ați externalizat serviciul de 

salubritate de la Direcția de Dezvoltare, care se făcea pe 3 miliarde de lei, la 8 miliarde 

de lei. Țin să vă reamintesc. Ați făcut o gaură în bugetul municipiului. Vă mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoara! S-a făcut mult mai 

calitativ. E o calitate mult mai mare.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este aceeași mizerie în oraș ca 

atunci când nu era externalizată. Mulțumesc! Poate că era mai curat atunci.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mizerie e în fața casei 

dumneavoastră, doamnă. Hai să vedem unde este mizeria.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Gata!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Hai să vedem unde-i mizeria.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Doamna consilier, domnilor 

consilieri!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Spuneți-mi și mie. Câte străzi au 

fost înzăpezite astă iarnă? Câte utilaje s-au cumpărat prin Societatea CUP Salubritate? 

Avem în acest moment. Dacă  în 2016, în iarna lui 2016 am făcut deszăpezire cu 9 

utilaje, în iarna lui 2017-2018 am făcut deszăpezire cu 28 utilaje, care s-au achiziționat 

prin CUP Salubritate, iar anul acesta, anunț focșănenii că vom face cu aproape cu 30 

de utilaje, 35 de utilaje, dacă nu, deszăpezirea. Mai mult decât atât, vom trece la un nou 

sistem, clorură de calciu și sare, atât. Fără nisip. Dacă vreți să ne întoarcem de unde am 

pornit, la 9 utilaje, da, mergem înapoi, la Direcția de Dezvoltare. Că cei de la CUP n-

or să ne dea utilajele pe care le-au cumpărat ei. Că noi am făcut cu aprobarea 

dumneavoastră creșterea. Domnule. E vorba de, în primul rând, de numărul de angajați 

pe care poate să-i aibă în organigramă. Nu mai poate avea în organigramă Direcția de 

Dezvoltare. Domnul Bîrsan! Poate n-ați înțeles cum stau lucrurile. Primăria 

Municipiului Focșani, aparatul de specialitate, în integralitatea sa cu toate direcțiile 

subordonate, nu are voie să aibe mai mult de 600 de angajați. În momentul în care eu 

am venit aici, în Primărie, am constatat că la Investiții erau 3, la Fonduri Europene erau 

4 angajați, la achiziții erau 3 angajați, la Urbanism nu mai spun că erau foarte puțini. 

Ce-am făcut? Organigrama era full și-n momentul respectiv, am transferat cei 73 de 

măturători și cei care mai lucrau la salubritate stradală, i-am transferat la CUP 

Salubritate și-am obținut 73 de posturi libere în care am putut să angajez oameni. La 

Investiții să angajez oameni, la Fonduri Europene să angajez la Urbanism. În acest 

moment avem foarte multe proiecte pe fonduri europene, pe care le depunem în curând. 

Săptămâna viitoare depunem pentru modernizarea iluminatului public cu 5 milioane 

de euro. Depunem acel proiect de infrastructură de 16 milioane de euro. Mai avem încă 

un proiect de 4 milioane de euro depus. Cel de 16 milioane de euro cu energia, cu 

termoficarea a fost deja semnat. Și mai sunt proiecte pe care le avem. Avem proiectele.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Domn Primar! Cu spitalul, când depuneți? 

Cu spitalul?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu este proiectul nostru. Este al 

Consiliului Județean.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi spuneați, făceați scandal că noi ne-am 

opus.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, domnule. V-ați opus. E 

adevărat!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar cu ce ne-am opus, domnule?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „V-ați opus să treacă terenul la 

Consiliul Județean. Hai! Despre ce vorbim?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul! Deci sunteți de râsul curcilor! 

Vorbesc serios! Nu vă mai crede nimeni! Și ce-ați spus acuma, că faceți, că dregeți de 

2 ani și ceva, tot spuneți, iar calitativ în orașul Focșani nu se vede nimic. Deci nu se 

vede.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul consilier, doamnelor și 

domnilor consilieri, ne oprim aici cu discuțiile. Putem să luăm o pauză de jos, un pic 

de aici să mergem la toaletă. Rămâne să parcurgem cele 30, nu? De proiecte care sunt. 

Și domnii... să-i lăsăm pe colegii noștri să...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Permiteți-mi să mă retrag!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Programul Prelungit numărul 1, Grădinița cu Programul Prelungit.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Programul. Deci proiectul de 

hotărâre la Grădinița cu Program prelungit.” 

Domnul consilier Eusebiu Mariu Iorga: „Mai vin și colegii dumneavoastră?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Da. 

E vorba de proiectul 4.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Mai stăm? Sau?” 

Domnul consilier Eusebiu Mariu Iorga: „Mai stăm 2 minute.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Doamnă! Haideți, chemați-l pe 

Tănase. Am stat 5 minute, 7. Pornim cu Grădinița cu Program Prelungit numărul 1 la 

proiectul de hotărâre. Vă rog, doamna! Din sală lipsesc consilierii locali: Tănase 

Neculai, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu-Dumitru, Buzoi 

Dan, Dobre Claudiu Alin. 

Se reia punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței constată că s-au distribuit 20 buletine 

de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

                                    voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Emanuel Gongu                   15                               0                       5 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Supun la vot. Cine este pentru? 

Dacă e cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci n-am înțeles. Domnul. Nu știți 

cum ați votat?” 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 382. 

Se reia punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog!” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                         voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Dan Buzoi                    20                         0                               0 

 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Ați văzut câți știu aici.” 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 383. 

Se reia punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog!” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Un reprezentant.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                    voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

Domnul Daniel Ungureanu               17                          0                              3 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 384. 

Se reia punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

   

Doamna Cătălina Lupu                     16                        0                                4 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Bun!” 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 7 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 385. 

Se reia punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog!” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

Doamna Valerica Bojoaică              16                            0                               4 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 386. 

Se reia punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Știu doamnele să treacă acolo, 

nu? Bun. Vă rog!” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

Domnul Emanuel Gongu                 15                         0                                5 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 387. 

Se reia punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Doamna Ramona Alina Drumea       18                         0                               2 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 388. 

Se reia punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „A 2 reprezentanți din 4 propuși.” 
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 S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

Domnul Ionuț Mersoiu                   15                          0                                 5 

Doamna Mihaela Laura Ciocoeaș  8                            0                                 12 

Domnul Alexandru Nistoroiu         14                          0                                 6 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Deci 3 au fost.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Asta 

înseamnă că dacă sunt 2 reprezentanți, primii 2 clasați sunt cei reprezentați.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Se-nțelege.” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Domnul Mersoiu și cu domnul 

Nistoroiu.” 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 389. 

Se reia punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „3 reprezentanți, 3 propuși.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

Domnul Emanuel Gongu                  15                         0                              5 

Domnul Alexandru Nistoroiu           14                         0                              6 

Domnul Alin Claudiu Dobre             15                        0                              5 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 390. 

Se reia punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani - Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „2 reprezentanți, 2 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

Domnul Daniel Ungureanu               16                              0                            4 

Domnul Emanuel Gongu                   15                              0                           5 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 391. 
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Se reia punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „3 reprezentanți și 4 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Mihai Petruț                        14                           0                                6 

Doamna Cătălina Lupu                     13                           0                                7 

Domnul Daniel Ungureanu               14                           0                                6 

Domnul Dumitru-Corneliu Gheoca   8                            0                                12 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 392. 

Se reia punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani - Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Școala 7, 2 reprezentanți și 3 

propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Daniel Ungureanu               14                           0                             - 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Lăsați ce vorbim acuma. Haideți 

domnul. Doamna, vă rog!” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Domnul Nistoroiu.” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Reiau.” 

 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Daniel Ungureanu               14                           0                             6 

Domnul Alexandru Nistoroiu            12                           0                             8 

Domnișoara Ana-Maria Dimitriu       7                            1                             12 

Domnul consilier Eusebiu Mariu Iorga: „Cred că nici colegii nu vă mai vor. 

Vedeți?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aveți impresia că mă 

deranjează? Dar puteau să fie toate împotrivă de la colegii mei, pentru că știu că vă 

doriți foarte mult în Consiliul de Administrație. Așa că spor! Vă dorim succes! 

Chiar nu e nici cea mai mică problemă.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Lăsați! Mergem mai departe. Cu 

ce v-ați abținut sau ați fost pentru? Bun.” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 15 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 393. 
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Se reia punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog! Domnul! Haideți 

domnule. Eu conduc. Lăsați-ne! Vă rog!” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „2 reprezentanți, 2 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Daniel Ungureanu               14                           -                            6 

Doamna Luminița Elena Balaban     15                                                        5 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 394. 

Se reia punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „3 reprezentanți, 3 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Radu Nițu                            15                                                       5 

Doamna Luminița Elena Balaban     13                                                       7 

Domnul Dan Buzoi                           19                                                       1 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 395. 

Se reia punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „3 reprezentanți, 4 propuneri. Domnul 

Nistoroiu.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Stați 

un pic că eu n-am decât 3 la Duiliu Zamfirescu.” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Da.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Nistoroiu, Nedelcu și Drumea.” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Și Lupu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Nistoroiu nu era aici. Da. Bine.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Ziceți.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

Domnul Alexandru Nistoroiu          12                                 -                           8 

Domnul Mihai Nedelcu                   14                                 -                           6 

Doamna Cătălina Lupu                    14                                -                            6 

Doamna Ramona Alina Drumea      8                                  -                           12 

 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 396. 

Se reia punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „2 reprezentanți cu 3 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

Doamna Cătălina Lupu                     14                               -                           6 

Domnul Ionuț Mersoiu                      13                                                           7 

Domnul Costel Bârsan                       8                                                            12 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 397. 

Se reia punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Un reprezentant.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Emanuel Gongu                 14                                                         6 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Bun!” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 20 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 398. 

Se reia punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog!” 
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Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „2 reprezentanți cu 3 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Doamna Cătălina Lupu                     13                                                          7 

Domnul Radu Nițu                            15                                                          5 

Doamna Ramona Alina Drumea       8                                                           12 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 21 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 399. 

 

Se reia punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani - Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „3 reprezentanți, 3 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Alexandru Nistoroiu          14                                                              6 

Doamna Luminița Elena Balaban    14                                                              6 

Domnul Dan Buzoi                          19                                                              1 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 22 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 400. 

Se reia punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „La Valeriu D. Cotea. Vă rog!” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „2 reprezentanți și 4 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Alexandru Nistoroiu          12                                                           8 

Domnul Marius Eusebiu Iorga        12                                                           8 

Domnișoara Ana-Maria Dimitriu    8                                                            12 

Domnul Ionuț Filimon                     8                                                            12 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 23 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 401. 

 

Se reia punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani - Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 
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Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Ion Mincu. O singură propunere. Un 

singur reprezentant.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Ionuț Mersoiu                       16                                                         4 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 402. 

Se reia punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „3 reprezentanți cu 5 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Alexandru Nistoroiu          12                                                            8 

Domnul Marius Eusebiu Iorga        12                                                            8 

Doamna Valerica Bojoaică              12                                                            8 

Domnul Costel Bîrsan                     8                                                             12 

Doamna Ramona Alina Drumea      8                                                             12 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 403. 

 

Se reia punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul Tehnologic „G G. Longinescu” Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Mihai Petruț                         16                                                        4 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 404. 

 

Se reia punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „2 reprezentanți, 2 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Doamna Cătălina Lupu                     15                                                         5 

Doamna Mihaela Laura Ciocoeaș     17                                                        3 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 27 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 405. 

Se reia punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani - Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „2 reprezentanți, 2 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Mihai Nedelcu                         16                                                      4 

Domnul Emanuel Gongu                       15                                                      5 

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

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 406. 

Se reia punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Doamna Valerica Bojoaică              16                                                            4 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 29 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 407. 

 

Se reia punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani - Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „3 reprezentanți cu 5 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Radu Nițu                            13                                                         7 

Domnul Marius Eusebiu Iorga          13                                                         7 

Domnul Mihai Nedelcu                     14                                                         6 

Domnul Alin Claudiu Dobre              8                                                          12 

Domnișoara Ana-Maria Dimitriu       8                                                          12 



74 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 30 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 408. 

 

Se reia punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani - Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Un singur reprezentant.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Dan Buzoi                             20                                                        - 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 31 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 409. 

 

Se reia punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Și mai avem unul și gata!” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „2 reprezentanți, 2 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                   voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Domnul Mihai Petruț                         15                                                          5 

Domnul Emanuel Gongu                   15                                                          5 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 32 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 410. 

 

Se reia punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Palatul Copiilor Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog! Măi lasă!” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „2 reprezentanți, 4 propuneri.” 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 de buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                                  voturi  „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Doamna Ramona Alina Drumea          8                                                         12 

Domnul Ionuț Filimon                         8                                                          12 

Doamna Luminița Elena Balaban      12                                                           8 

Doamna Cătălina Lupu                      12                                                           8 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 33 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 411. 

 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Doamnelor și domnilor 

consilieri, vă mulțumim de participare! Vă mulțumesc că m-ați suportat 3 luni și vă 

spun că nu mai sunt președinte de ședință anul acesta. 
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