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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 noiembrie 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. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, 

deschide şedinţa ordinară din 28.11.2018, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului 

Primar nr. 1204/22.11.2018, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 

consilieri locali.  

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Bună 

seara. Bine ați venit la ședința ordinară din 28 noiembrie 2018, şedinţă ce a fost 

convocată prin dispoziţia nr. 1204/22.11.2018, emisă de către domnului Primar al 

Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă. Vă informez că în sală sunt prezenți toți 

cei 21 de consilieri locali ce alcătuiesc Consiliul Local Municipal Focșani. Vă rog, 

domnilor consilieri să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al şedinţei ordinare 

din 31.10.2018. Vă rog, domnule consilier Tănase”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Mulțumesc, domnule secretar. Am citit 

procesul verbal și am văzut că la proiectul 47, unde a fost vorba de o mărire de capital 

social de 2 milioane de lei, scrie că se aprobă cu 11 voturi pentru și 8 împotrivă din 

partea unor consilieri...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Dați-

mi, vă rog, pagina. Am procesul verbal în față, dar nu știu la ce... vă rog.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “53... Deci eu aș vrea să vă întreb, domnule 

secretar, dacă sunteți de acord cu ceea ce se afirmă la acest proces verbal ca să știm și 

noi cum procedăm mai departe și dumneavoastră asigurați legalitatea...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „La 47 

vă referiți?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Proiectul 47, da.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Nu 

mai sunt discuții... se supune la vot proiectul nr. 47 și se aprobă cu 11 voturi pentru și 

8 împotrivă.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Nu este un proiect cu două treimi, nu? În 

opinia dumneavoastră...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Un 

pic... stați că nu am..., vreau să văd titlul. Proiectul se numește...” 
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Domnul consilier Tănase Neculai: “Proiectul e cu mărirea de capital social.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Poftiți?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “E cu mărirea de capital social.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Punctul 47, voiam să verific titlul... ”proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 

capitalului social al S.C. ENET S.A. Focșani, inițiator domnul Primar”. Da... e vorba 

de o alocație bugetară, e un proiect de hotărâre care privește bugetul și o alocație 

bugetară se aprobă cu 11 voturi...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “E de mărire de capital social.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Nu, 

nu. E o alocație bugetară. Se alocă bani din bugetul...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “De capital social.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Dacă 

se virează bani în contul societății, nu înseamnă că este o hotărâre care privește 

bugetul?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Deci, dumneavoastră considerați că este 

legal, da?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Cu 

11 voturi, da.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Bun, dacă dumneavoastră spuneți că este 

legal, este în regulă, mulțumesc.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Bine. 

Mulțumesc. Vă rog...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: ”Aceeași nelămurire, mulțumesc. Aceeași 

nelămurire am și eu pe marginea acestui proiect 47 și aș intra puțin în tehnic, dacă îmi 

dați voie. Mie mi se pare că se încalcă puțin, puțin... se încalcă art. 58, alin. 3 din 

regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Focșani. De ce spun 

lucrul ăsta? Articolul respectiv prevede că proiectele supuse dezbaterii și referitoare la 

patrimoniu se aprobă cu două treimi... acum... dacă îmi dați voie în 2-3 fraze să 

conchid. În materia societăților comerciale, așa știu eu, acum dumneavoastră mă 

contraziceți... patrimoniul, noțiunea de patrimoniu este utilizată, fie privind atribuțiile 

administratorilor sau ale cenzorilor, fie privind majorarea sau diminuarea capitalului 

social, fie privind fuziunea, divizarea s.a.m.d. a persoanelor juridice. Din punct de 

vedere..., hai s-o numesc teza asta pune, practic, semnul egalității între noțiunea 

juridică de patrimoniu și noțiunea economică de patrimoniu. Mai mult decât atât... dacă 

ne uităm și la art. 115, alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale și acolo 

spune clar că și în adunearea generală a societății privind un proiect referitor la 

majorarea capitalului social se face tot cu două treimi. De asta eu sunt un pic nelămurit 

și vă aștept...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Cred 

că faceți o ușoară confuzie... când vorbiți de...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: ”Ăsta era titlul proiectului nr. 47. Proiect 

de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Enet.” 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Majorarea capitalului social se face prin virament a unei sume din cadrul bugetului 

Consiliului Local către societatea Enet, care este societate cu capital integral al 

Municipiului Focșani. Nu s-a transferat din patrimoniu UAT-ului sau patrimoniul 

Primăriei către S.C. un bun. E vorba de o alocație bugetară care în final are ca obiect 

majorarea capitalului social și fac vorbire de acest capital social pentru că 

dumnevoastră o să vedeți și ați văzut cu siguranță în hotărâre și în proiect că consecința 

măririi capitalului social este și mărirea numărului de acțiuni. Asta înseamnă că tot 

Municipiul Focșani este cel care-și păstrează calitatea de acționar la societate, doar că 

numărul de societăți crește corespunzător cu alocația bugetară. Ăsta este motivul pentru 

care am apreciat că 11 voturi sunt suficiente pentru ca acest proiect să fie adoptat cu 

11 voturi. Da? Bun. Dacă mai sunt discuții pe marginea procesului verbal...” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Domnule secretar, eu zic să închidem acest 

subiect, pentru că au mai fost majorări de capital social la S.C. Enet S.A cu 11 voturi, 

deci e o majorare financiară, deci nu e cu capital, cu patrimoniu, cum credeți 

dumneavoastră aici... și eu zic că trebuie să încheiem subiectul ăsta.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Continui să vă întreb dacă mai sunt discuții pe marginea... vă rog.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Vă mulțumesc. La proiectul 9, 

proiectul de hotărâre, pagina 18, ca să identificați mai ușor, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reparații capitale ale 

Monumentului Unirii din Municipiul Focșani”. Am făcut un amendament ca reparațiile 

să fie terminate până la 1 decembrie. Nu a fost supus la vot, de aceea aș vrea să mă 

abțin. Mulțumesc. Iar în procesul verbal…” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „La 

pagina nr. 18 vorbim de proiectul nr. 8 care este…” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „9…” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Păi 8, 

9… proiectul de hotărâre nr. 9 ..., vă referiți la proiectul nr. 10? Nu, mai înainte...” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Nu, la indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Reparații capitale ale Monumentului Unirii 

din Municipiul Focșani”. În procesul verbal la pagina 18 și 17 apare.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „La 

pagina 16 va citez în procesul verbal... ”eu am de făcut o observație și un amendament 

la acest proiect. Cred că ar fi rușinos ca data de 1 decembrie să ne găsească cu schele 

în Piața Unirii de Ziua Națională a României. Conform art. 54 din al. 4 din regulament, 

propun ca durata de ralizare a investiției să fie finalizată până la data de 1 decembrie. 

Mulțumesc.”. Și încep discuții pe două pagini. Poftiți?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Da... și fără un motiv anume nu 

s-a supus la vot acest amendament.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Acum... dumnevoastră veniți după o lună să-mi spuneți că nu s-a consemnat ceva?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Am zis și atunci...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Da... 

e dreptul dumneavoastră să vă abțineți la procesul verbal de astăzi. La fiecare proiect 
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dumneavoastră discutați, ceea ce se discută reiau ca și conținut în procesul verbal și 

supun la vot... am înțeles.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Da, am înțeles... păi am zis drept 

pentru care mă voi abține de la...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Da, e 

dreptul dumneavoastră. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Vă citeam ceea ce ați spus 

dumneavoastră ca și propuneri la proiectul nr. 8. Alte discuții? Vă rog, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mă voi abține de la vot, întrucât nu am 

participat la ședință. Vă mulțumesc.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Vă 

mulțumesc și eu. Alte opinii, alte... atunci supun la vot acest proces verbal.” 

Se supune la vot procesul verbal, se votează cu 12 voturi pentru și 9 abțineri din 

partea următorilor consilieri locali: Tănase Neculai, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon 

Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan, acest proces verbal fiind aprobat.  

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Vă 

mulțumesc și dau cuvântul domnului președinte de ședință.” 

La şedinţă participă: 

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

- d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

- d-nul Manoliu Marius - Consilier Cabinet Primar; 

- d-nul Dan Gabriel Grigoraș Mocanu – Director Executiv Direcția Relații 

Interne și Internaționale; 

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

- d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică; 

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

- d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

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

agricultură; 

- d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

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

publicitate; 

- d-nul Hagiu Marian - Inspector Compartiment Cadastru; 

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

investițiilor; 

- d-na Botezatu Ema - Inspector Compartiment transport urban; 

- d-ra Radu Andreea - Arhivar Serviciu administrație publică, agricultură; 

- d-ra Dascălu Cristina - Inspector Direcția relații interne și internaționale; 

- d-na Necoară Irina - Inspector Direcția relații interne și internaționale; 

- d-na Mocanu Diana - Inspector Biroul relații cu publicul; 

- d-na Țîru Marinică Ramona - Inspector Biroul relații cu publicul; 

- d-na Trufă Cecilia - Inspector Biroul relații cu publicul; 

- d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții; 
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- d-na Andreea Cherciu – Șef Serviciu Autorizări construcții; 

- d-nul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si dezvoltare 

urbană; 

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

Consiliului local; 

- d-nul Michulec Nicu – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

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

- d-na Diana Cotea – Șef Birou Agricultură; 

- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Meluș Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

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

- d-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A.; 

- 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. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc, domnule 

secretar. Bună seara. Bună seara, domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, 

stimați invitați, stimați invitați ai mass-mediei centrale și locale.” 

Se dă curs citirii ordinii de zi care cuprinde 47 puncte: 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri 

1. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de cumpărare a unui imobil 

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

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

Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. 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 

3. 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 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține 

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

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

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

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor 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 
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7. 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 

8. 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 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de teren dintre 

municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliana Daniela; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe 

perioada 01.12.2018-30.04.2019, către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani 

a spațiului disponibil în suprafață de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării și punerii 

acestuia la dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din municipiul Focșani; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 299/2018 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită 

pe o perioadă de 3 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Vrancea a 

unui teren în suprafață de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 4154, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani, în vederea derulării proiectului „Sub 

Acoperișul Crucii Roșii"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului comunitar consultativ 

al municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

acestuia; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 154/29.05.2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare pasaj 

Cinematograf Balada" din Municipiul Focsani, judetul Vrancea; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

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

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare 

si modernizare Piateța Teatru și Piațeta Milcov"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

proiect tehnic și detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei municipiului Focșani"; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Reabilitare și modernizare bloc situat în str. Măgura nr. 123", municipiul Focșani, 

județul Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparaței corp 
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clădire servicii situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56"; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire gard 

împrejmuire și camere de luat vederi Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu, str. 

Tinereții nr. 2"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

local nr. 84/2018 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse 

pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,50 mii lei, din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, pentru susținerea proiectului „MOȘ 

CRĂCIUN LA CINEMA", inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. 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 

22. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și 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; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând 

propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) 

din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-

06416 din Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-6, P. 9216-9220, aflat în proprietatea 

domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

25. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 186/2017 privind alegerea formei de gestiune a serviciului public 

de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 16,30 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 16, bl. A2, sc. 1, 

județul Vrancea, T. 193, P. 10587 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către Cabinet Medical Individual - Dr. Mihai V. Ramona; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 18,00 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 57, județul 

Vrancea, T. 72, P. 4300 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 
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SC GEMAR SERCOM SRL reprezentată de domnul Ochian Gelu; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 37,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 19, bl. P7, 

județul Vrancea, T. 211, P. %11590 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către doamna Cosma Norica; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 19,20 mp. situat în Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 14, bl. 

14, județul Vrancea, T. 101, P. 5406 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Chirică Panaite; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

de uz și servitute asupra unui teren pe o lungime de 68,00 m către ENGIE România SA 

- Distrigaz Sud Rețele SRL; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a 

apartamentului situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, et. 3, ap. 

72, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate 

în str. Fulger, bl. 9, ap. 11, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în 

locuință de serviciu; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un 

număr de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată 

și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: consilier 

local, Ungureanu Daniel 

34. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2018, 

actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL 

nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele 

sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială; Iniţiator: 

consilier local, Radu Nițu 

35. 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; Iniţiator: consilier 

local, Radu Nițu 

36. proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 160/2017 

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat 

al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind identitatea 

cromatică a clădirilor din municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

38. proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate speciale și aprobarea Regulamentului de organizare și 

executare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

speciale; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării din bugetul local 

al municipiului Focșani a contravalorii transportului elevilor organizat prin curse 
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regulate speciale la și de la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din 

municipiu; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

40. proiect de hotărâre privind eliberarea licențelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de 

transport Transport Public SA; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

41. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea 

procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație la Societatea 

PARKING Focșani S.A.; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

42. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

transport public local prin curse regulate „Asociația Metropolitan Trans"; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

43. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 89685 din 18.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere terenuri, cu suprafața de 22863,0 mp, în intravilan în 

vederea construirii de locuințe individuale" - ce se va realiza în județul Vrancea, 

Focșani, extravilan, T. 30, P. 153, nr. cad. 10092/15N, 10092/26N, 58205, 56566, 

59843, 61358, 55651, 55332, 55331, 54311, 10092/22n, 58202, 58203, 58204, 55111, 

10092/17N, 54312, 55662, 10092/11N, 10092/13N, 0092/12N, 51080, 51081, 56378, 

pe terenul în suprafață de 22863,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

44. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 89799 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Elaborare de PUZ pentru atragerea în intravilan a terenului în 

suprafață de 5.100,0 mp pentru construire depozit de mobilă și împrejmuire" - ce se va 

realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan-DN 23, T. 74, P. 384, Mândrești, nr. 

cad. 60594, pe terenurile în suprafață de 5.100,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

45. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2019 și a 

prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către Societatea 

Administrația Piețelor Focșani S.A.; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

46. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 

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

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

47. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de 

Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Aș dori să știu dacă mai 

sunt alte proiecte de introdus pe ordinea de zi. Domnule Primar, vă rog.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă dă curs citirii proiectelor suplimentare la 

ordinea de zi  

1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Local nr.59/2007, privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor 

de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea 

modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energiei termice de către SC ENET S.A. Focșani; 

3. proiect de hotărâre privind, îndreptarea erorii materiale strecurate în art.1 din 

HCL nr.442/31.10.2018 pentru modificarea alin.1 al art.1 din HCL nr.139/2018 privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,00 

mp. situat în Focșani, str.Panduri nr.9,sc.6, adiacent ap.102, T 188, P 10178% 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în favoarea domnilor Dima 

Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară  a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și 

echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Edmond Nicolau”. 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.425/2018 privind aprobarea alocării sumei de 52,50 mii lei din bugetul local 

al Municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestațiilor prilejuite de 

sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc, domnule 

Primar. Vă rog, domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. O să încerc să citesc repede. 

Deci proiect de hotărâre, având în vedere situații în care diferite persoane sau grupuri 

de interese au fraudat sau încearca fraudarea bugetelor locale prin lucrări de proastă 

calitate efectuate de societăți comerciale pe care le administrează sau la care sunt 

acționari… Depășirea termenelor de execuție, aducând prejudicii imense bugetelor 

locale, mai ales în derularea unor proiecte cu finanțate europeană; intrarea în 

insolvență, în timpul derulării unor contracte, a societăților comerciale pe care le 

administrează sau la care sunt acționari, creând prejudicii mari consiliilor locale; 

înființarea altor societăți comerciale pe care le administrează sau la care sunt acționari, 

în acest fel evitând răspunderea pentru contractele derulate de fostele societăți 

comerciale pe care le-au administrat; înființarea altor societăți comerciale pe care le 

administrează sau la care sunt acționari soții, soțiile sau rudele de gradul 1 sau 2 prin 

astfel de paravane continuând nestingherit să aibă acces la proiectele comunității 

locale. Având în vedere aceste aspecte, propun... se interzice subconstractarea 

lucrărilor câștigate prin încredințare directă sau prin licitație organizată de Primăria 

Municipiului Focșani, Consiliul Local sau unitățile subordonate acestora cu excepția 

lucrărilor care nu sunt în obiectul de activitate al contractorului sau pe care nu este 

autorizat să le execute.  

Art. 2 - în cazul amenajării și asfaltării străzilor se instituie o garanție de 3 ani 

de la data recepției, dacă în termenul de garanție mai sus menționat, în carosabil apar 

gropi, găuri, executantul lucrării este obligat să înlocuiască covorul asfaltic pe acea 

bandă de mers pe distanță de 3 metri înainte și după defecțiunea constatată, dacă strada 

este mai scurtă de 6 metri, se asfaltează întreaga stradă.  

Art. 3 - dacă o societate comercială, câștigătoare a unei licitații, încalcă 

prevederile prezentei hotărâri sau caietului de sarcini, aceasta nu va mai avea dreptul 
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de a primi lucrări prin încredințare directă sau de a participa timp de 10 ani la licitațiile 

organizate de Primăria Municipiului Focșani, Consiliului Local sau unitățile 

subordonate acestora.  

Art. 4 - dacă o societate comercială, câștigătoare a unei licitații intră în 

insolvență, din cauze imputabile acesteia, în timpul derulării unui contract, producând 

prejudicii, aceasta nu va mai avea dreptul de a primi lucrări prin încredințare directă 

sau de a participa la licitații timp de 10 ani organizate de Primăria Municipiului 

Focșani, Consiliului Local sau unitățile subordonate acestora.  

Art. 5 - mai e încă unu, 6 și atât. Dacă o societate comercială are un acționar sau 

un administrator, o persoană care a fost acționar sau administrator al unei societăți 

comerciale care se găsește în situația prevăzută la art. 3 sau 4, aceasta nu va mai avea 

dreptul de a primi lucrări prin încredințare directă sau a participa la licitații. 

Art. 6 - și ultimul, dacă o persoană este acționarul sau administrator al unei 

societăți comerciale și este soțul, soția sau ruda de gradul 1 sau 2 cu altă persoană care 

este sau a fost acționar sau administrator al unei societăți comerciale care se găsește în 

situația prevăzuta la art. 3 și 4, această societate nu va mai avea dreptul de a primi 

lucrări prin încredințare directă sau a participa la licitații organizate de Primăria 

Municipiului Focșani, Consiliului Local timp de 10 ani. Mulțumesc. Fac apel la colegii 

mei din PSD să fiți alături de focșăneni, apărați drepturile și interesele lor.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Și nu a acestor grupuri de interese care 

prejudiciază...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier, am o 

rugăminte. Când am spus mulțumesc, e mulțumesc. Vă rog să vă conformați. Bun, 

domnul consilier Iorga.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte, vă rog să mă lăsați să-

mi termin fraza.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier, în 

primul rând acest proiect trebuia discutat la... vă rog să terminați, dacă tot doriți să 

terminați.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Deci apelez la dumneavoastră să fiți cu 

focșăneii, cu cetățenii, să barăm odată acest drum al acestor grupuri de interese care 

fraudează bugetele locale. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Da, bun. Sunt afirmații 

totuși nefondate și nu ar fi indicat să vin aici... da, bine, am înțeles.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte, nu am făcut acuzații, 

am propus un proiect de hotărâre, da?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Da, bine mulțumesc. Vă 

rog, domnule Iorga.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Vă mulțumesc, domnule președine. 

Și aș ruga colegii de la PNL, așa cum l-am lăsat pe domnul Bîrsan să-și expună 

pledoaria, să nu mă întrerupă nici pe mine, da? Vă mulțumesc mult. Stimate domnule 

coleg, noi am demonstrat în nenumărate rânduri și la fiecare ședință, o iau cu coada 

spre cap că suntem împreună pentru dezvoltarea orașului, pentru infrastructură și 
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pentru cetățeni. Vă rog frumos, e vorba de bun simț, da? V-am rugat de la început să 

fim civilizați, sala de ședințe este plină și nu vreau să vă dați dumneavoastră în 

spectacol astăzi.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Vă referiți la proiectul pe care l-am supus 

aprobării?” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Vă rog una și dumnevoastră...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier Bîrsan, 

vă rog frumos doar eu vă dau dreptul de a vorbi. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”V-am precizat, o iau de la coadă la 

cap... ați spus că noi, grupul PSD, nu suntem pentru cetățeni. Am demonstrat în 

nenumărate rânduri. Nu mă mai întrerupeți, vă rog frumos.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier Bîrsan, 

dacă încă o dată... domnule... domnule consilier Bîrsan, lăsați-l domnule să vorbească! 

Domnule, căutați să înțelegeți ce spune și lăsați-l să vorbească până la sfârșit. Deci, vă 

rog frumos. Vă dau avertisment, vă rog frumos să... da... eu o să vă ridic dreptul de a 

vorbi dacă continuați în acest ritm. Domnule Iorga, vă rog frumos... 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Da, mulțumesc. Cum ați tras 

concluzia asta? N-ați votat niciun proiect cu două treimi care este în interesul 

cetățenilor din Municipiul Focșani. Asta am vrut să vă spun este clar și simplu.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Marius Iorga, eu am făcut...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Bun, domnule consilier, vă 

rog să continuați...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Nu v-a dat nimeni cuvântul, lăsați-

mă să termin.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Este exact stilul 

dumneavoastră de a nu lăsa oamenii să-și spună punctul de vedere, da? Au ascultat, v-

au ascultat, vă rog să încetați cu discuțiile astea. Domnule Tănase, nu... domnule, vă 

rog frumos să luați mâna de pe butonul ăla. V-am explicat că nu aveți dreptul să vorbiți 

acum, vorbește domnul Iorga. Ce-i atât de greu? Vă rog frumos încă o data respectuos 

să luați mâna de pe acel buton.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Referitor la expunerea 

dumneavoastră care mie mi s-a părut mai mult un proiect de lege, sincer... decât un 

proiect de hotărâre. Vreau să vă spun că nu a fost frumos din partea dumneavoastră că 

ați adus niște acuze grave societăților care au fost, sunt și vor fi implicate în executarea 

unor lucrări.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”N-ați înțeles nici acum...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier Iorga, 

vă rog...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Pentru domnul președinte și 

colegilor mei, le spun, mie nu mi s-a părut că seamănă cu un proiect de hotărâre.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Iorga, acesta este un proiect de 

hotărâre, nu e o acuzație.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Bun... deci... supunem la 

vot... nu aveți dreptul de a vorbi pentru că... aveți un proiect? Dacă aveți proiect, da, 
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dacă nu, nu. Nu, nu, n-ați înțeles. Deci proiectele se discută acum. Da, eu am... nu am 

început ședința. Deci acum suntem la proiecte. Dacă aveți un alt proiect...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Sunt în comisia de buget și am 

tot dreptul să vorbesc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Nu se discută, deci se 

discută doar pe proiecte, dacă aveți un proiect în completarea ordinii de zi. Dacă nu o 

să supunem la vot proiectele și după aceea, dacă aveți ceva de spus, bine.” 

Nu mai sunt discuții, se supun la vot introducerea proiectelor în suplimentarea 

ordinii de zi, proiecte propuse de domnul Primar Cristi Misăilă și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 9 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Tănase Neculai, Bîrsan 

Costel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea 

Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan. 

Se supune la vot introducerea proiectului propus de domnul Bîrsan și se respinge 

cu 12 abțineri și 9 voturi pentru din partea următorilor consilieri locali: Tănase Neculai, 

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

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan.  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Mă rog, a zis că este un 

proiect... știu că nu e, dar asta se face de trei ani de zile, domnule Primar... întotdeauna 

se bagă mici, fel de fel de proiecte. Bun... înainte de a intra în ordinea de zi, vă rog să 

mă lăsați, că o să vă dau dreptul, stați liniștită că n-o să rămâneți fără drept. Supun la 

vot minutele acordate pentru fiecare consilier în parte, fără a se reporta minute de la 

unul la altul. Eu propun să fie de 1 minut pentru fiecare consilier fără a se reporta. Vă 

rog, eu am propus... vă rog, domnule Filimon.”  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Nu-i normal să ne îngrădiți dreptul de a 

vorbi.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Bun... deci eu am propus 

un minut... vă rog...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnule președinte, dumneavoastră ați 

propus și la ultima ședință...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “A mers foarte bine ședința 

aceea. Așteptăm propuneri, vă rog.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Dar nu vă e rușine? Ce tot îmi tăiați 

microfonul? Chiar nu aveți bun simț așa? Păi da, dumnevoastră nu aveți bun simț. Ce 

vreți să faceți aici?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Aveți vreo propunere? 

Aveți vreo propunere, domnule Tănase?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “La ultima ședință ați propus 2 minute... la 

ședința asta 1 minut...domnule, ședința următoare 30 de secunde... domnule... deci 

gândiți-vă că nu a început lumea și nu se sfârșește lumea cu voi. Deci la un moment 

dat o să se sature lumea.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Din acest motiv vreau să 

propun ca să nu mai existe atâta... nu-mi place să mă exprim, deci... vă rog. Dacă aveți 

o altă propunere...” 



14 

 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Da, eu pot să... mulțumesc, 

domnule președinte de ședință. Vreau să întreb pe domnul secretar al UAT-ului... 

domnule viceprimar, vorbește cineva acum, mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Dacă aveți vreo propunere, 

domnișoară, dacă aveți de minute și după aceea putem discuta și celelalte. Nu vă 

cenzurez, domnișoară. Era vorba despre... ați sărit că eu am propus un minut și nu vă 

dau voie să mai spuneți... Supunem la vot proiectul de... propunerea de 1 minut. Supun 

la vot și câte minute doriți domnule Tănase? Păi atunci propuneți domnule, nu mai.... 

păi, vă las domnule, dar nu vedeți că nu vă lasă colegii?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte, să nu credeți 

dumneavoastră că aici e la stână, da? Noi suntem consilieri locali și avem dreptul să 

vorbim, da? Da, domnule președinte... deci cu asemenea proiecte care sunt în 

dezbaterea ordinii de zi, dumneavoastră credeți că într-un minut noi putem dezbate un 

proiect? Credeți dumneavoastră că cetățenii acestui oraș înțeleg într-un minut ceea ce 

vorbim? Propunerea mea este de 3 minute, domnule președinte și vă rog frumos să 

țineți cont de ea. Sunt proiecte care...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Am înțeles, domnule.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule, lăsați-mă să termin. Sunt proiecte 

care nu necesită nici un cuvânt și se votează. Lăsați pe cele care.... poftiți? Lăsațile pe 

care ....” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Supunem la vot...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte, vă rog frumos.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule, am înțeles. Vă 

rog, domnule Iorga.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Dacă tot am început cu 2 minute, 

eu propun să rămânem și să nu mai schimbăm de la nici o ședință la alta. Rămân 2 

minute și am terminat. Două minute de grup cum a fost, de grup. Au fost, cum a fost 

data trecută? De grup. Nu de grup a fost?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: ”Dați-mi și mie, haideți... eu am propus 2 

minute, haideți să lăsăm 2 minute de consilier. Sunt proiecte la care probabil vor mai 

fi amendamente. Nu-i timp să le... că trebuie să le și citim, trebuie să le și supunem la 

vot. Nu-i timp într-un minut. Plus de asta sunt o grămadă de proiecte. 2 minute eu zic 

de vorbitor, eu zic că este...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Nu, haideți să vă explic, 

domnule Gheoca.” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “N-o să vorbească fiecare la fiecare proiect.... 

credeți-mă, vor fi...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: ”N-o să vorbească...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Eu, precum am spus și data 

trecută și v-am spus de fiecare dată.... Dacă aveți ceva important de spus peste acel 

minut, nu v-am întrerupt niciodată, dar nu să deraiem. Deci...” 

Se supune la vot proiectul domnului Gheoca de 2 minute și se respinge cu 12 

abtineri și 9 voturi pentru din partea  următorilor consilieri locali: Tănase Neculai, 

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

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan.  
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Se supune la vot propunerea domnului Nedelcu de 1 minut pentru fiecare 

consilier fără să se reporteze la ceilalți și se aprobă cu 12 voturi pentru și 9 abțineri din 

partea  următorilor consilieri locali: Tănase Neculai, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon 

Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan.  

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Bun vă mulțumesc. A rămas 

la un minut.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Eu vă propun să nu mai vorbim deloc. 

Dumneavoastră veniți cu ce vreți de ascuns pe aici vis-a-vis de focșăneni și noi nu mai 

zicem nimic... gata, așa-i. Aveți acolo firmele de...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Am înțeles... de fiecare 

consilier... bun. Domnule, nu doriți să vorbiți, nu vă oblig. Bun...” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Se supune la vot propunerea 

domnului consilier Bîrsan Costel pentru a se aloca 3 minute fiecărui consilier local”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot propunerea domnului consilier local 

Bîrsan Costel  și nu se aprobă cu 12 abțineri și 9 voturi “pentru” din partea următorilor 

consilieri locali Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin 

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

– Dumitru și Tănase Neculai. 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Mă scuzați domnule consilier 

dar așa se întâmplă când vorbesc mai mulți. Încă ceva ... înainte de a ... imediat vă dau 

voie”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Aș vrea să facem o propunere 

pentru faptul că sunt pensionari în sală sunt oameni care nu mai pot rămâne până la 

finalul ședinței”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Doriți să vă înscrieți la cuvânt, 

vă rog”?  

Reprezentanți de la Clubul șahiștilor: „Suntem reprezentanții de la clubul 

șahiștilor la punctul termic nr. 8 unde a fost parterul lui Diaconescu noi am avut și iarna 

trecută spațiul și îl avem și iarna aceasta dar stăm într-un frig ca și într-un grajd. Am 

strâns bani de la pensionari, am văruit acest spațiu iar pe jos avem beton. Am adus 

mese și scaune de acasă ca să putem juca. Nu avem căldură. A început din nou egrasia 

și mucegaiul ca să iasă pe pereți. Vă rugăm din suflet aprobați-l. Am înțeles că domnii 

consilieri de la PNL nu au dorit să ne amenajeze și nouă acolo un spațiu ca să avem 

calorifere să avem și noi căldură să ne pună o mochetă sau linoleu pe jos și să ne lase 

spațiul măcar pe 5 ani ca să putem să mai facem și amenjări și câteva îmbunătățiri pe 

acolo. Asta este rugămintea noastră. A doua rugăminte a noastră, vine 1 Decembrie și 

toți suntem români și focșăneni, pe B-dul Brăilei de 10 ani nu s-a pus un steguleț sau o 

ghirlandă de Crăciun. Vă rugăm frumos de 1 Decembrie să avem și noi pe B-dul Brăilei 

stegulețe”.  
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Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Da, mulțumesc. Acesta este 

proiectul nr.10 și propunerea mea este să începem prima dată cu două proiecte 

importante unde sunt domnii pensionari în sală. Proiectul nr. 10 să-l punem pe locul 1 

și proiectul nr. 48 să-l introducem pe locul 2 după care să intrăm în ordinea de zi așa 

cum este prevăzută”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Am făcut o propunere. 

Datorită faptului că sunt pensionarii în sală pentru a nu mai sta până la proiectul 48 ... 

da? Propunerea domnului Primar privind inventarierea parcărilor de la Parking SA. Să 

fie pe locul 2  după care intrăm în ordinea de zi. Sunt cetățeni în sală care ar dori să ia 

cuvântul și își doresc ... vă rog să mă lăsați să explic. Sunt cetățeni care vor să plece și 

nu vor să stea până la proiectul nr. 48”.  

Supun la vot propunerea? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot propunerea domnului președinte de 

ședință Mihai Nedelcu și se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea 

următorilor consilieri locali Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin 

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

– Dumitru, Tănase Neculai și Bîrsan Costel.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: Dă curs citirii proiectului nr. 

10 care va fi introdus pe ordinea de zi la punctul nr. 1: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada 01.12.2018-30.04.2019, către 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a spațiului disponibil în suprafață de 

57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani, în vederea amenajării și punerii acestuia la dispoziția Clubului 

de șah al pensionarilor din municipiul Focșani.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții? 

Propuneri? Aveți de făcut vreun amendament”?  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă ascult domnule consilier 

Tănase Neculai”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Eu vreau să vă întreb așa, mai întâi ... 

domnul președinte. Mai înainte domnul în necunoștință de cauză domnul a spus așa: 

consilierii de la PNL nu au votat proiecte pentru șah. În trecut sau când nu am votat 

proiecte pentru băgat căldură când s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat vreodată 

așa ceva? Arătați vă rog procesul verbal. Arătați-l! Minciuni așa din gură”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Nu suntem la piață să vă 

arătăm acum ... o să vă arătăm ... „ 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Arătăți-l vă rog frumos procesul verbal, 

arătați-l vă rog eu frumos să-l aratați ... deci minciuni așa din gură”.   

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Domnul consilier”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Nu suntem aici la circ să spunem 

minciuni”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Deci domnule sunteți niște mincinoși 

notorii să vă fie rușine”.   
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Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc”.   

Domnul consilier Tănase Neculai: „Aveți vreo hârtie în care noi am votat 

împotrivă? Arătați-o! Mincinoșilor! Să vă fie rușine”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Domnișoara dragă vă rog 

frumos lăsați-mă mai întâi să-l calmez pe colegul dumneavoastră după aceea o să vă 

calmez și pe dumneavoastră”. Da?  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Bun aveți 1 minut”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana – Maria: „Mulțumesc domnule președinte țin 

să menționez următorul aspect pe care domnul secretar care este responsabil cu 

legalitatea acestor ședințe nu ați luat în calcul și proiectul domnului consilier Bîrsan 

Costel, nu a fost trecut prin comisii cum a fost cel pe care Primarul aici de față l-a cerut 

pe suplimentarea ordinii de zi. Deci încă o dată proiectul domnul Bîrsan nu a trecut în 

comisa de buget ceea ce este ilegal. Mulțumesc. Iar în ceea ce privește acest proiect nr. 

10 vreau să vă spun domnilor pensionari și mă bucur că sunteți aici să știți încă o dată 

că administrația PSD în frunte cu Primarul aici de față nu face altceva decât să ducă 

cetățenii în eroare”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă rog să încheiați cu 

concluziile ....”  

Doamna consilier Dimitriu Ana – Maria: „Să știți domnilor că acest proiect a 

fost introdus pe ordinea de zi la numărul 10. Da? Deci este absolut mincinos ceea ce 

spun dumnealor că noi ne-am opus”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Uite de aceea vedeți ... 

ajungeți să jigniți o întreagă comunitate. Vedeți că 1 minut ajunge. Vedeți că ajunge”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana – Maria: „Deci să înțelegeți lucrul acesta.  

Asta știu dumnealor să facă de fiecare dată”. Vă mulțumesc.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Aveți răbdare 

puțin. Acum vorbește domnul consilier Mersoiu. O să dau cuvântul tuturor. Vă rog 

domnule consilier”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „În ce ordine domnule președinte selectați 

dumneavoatră vorbitorii la microfon. La buna dumneavoastră putere, da”?  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Domnule consilier dumnealui 

și-a exprimat înaintea dumneavoastră voința. Domnul Mersoiu vă rog”.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: „Bună seara în primul rând, având în vedere 

cererea domnului din sală, care a ridicat problema din acest grup aș dori să fac un 

amendament să măresc perioada de aprobare încredințării, în folosință gratuită până la 

2023, pe termen de 5 ani”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Se poate domnule președinte”?  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „O secundă, aveți răbdare. 

Poftiți domnule consilier Bîrsan”.  
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc. Dar ce ați făcut așa o pauză? V-

ați gândit cam mult. Domnule președinte eu am un alt amendament. Amendament să li 

se dea acest club de șah acestor pensionari ... printre picături vă spun că sunt și eu un 

șahist înrăit și țin cu ei și am spus că-i bat pe toți la șah. Doresc ca și amendament să 

suplimentăm la 10 ani și să se introducă căldură. Având în vedere că este lângă punctul 

termic, două sau trei calorifere nu este mare pierdere, la ENET și așa sunt pierderi cu 

nemiluita. Trei calorifere nu cred că-i o mare problemă. Deci susțin 10 ani și 

introducerea a trei calorifere. Unde doresc dânșii, am înțeles că în urma discuțiilor pe 

anumiți pereți pe acolo ... domnilor lăsați-mă să vorbesc ...” 

Cetățean al Municipiului Focșani: „Patru calorifere”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Patru dacă e nevoie să stați comod că vin și 

eu acolo. Mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule 

consilier. Domnul Iorga vă rog”.  

Domnul consilier Iorga Marius- Eusebiu: „Da este o inițiativă bună o salut, în 

schimb ... mă lăsați să vorbesc. Din 2020 noi ne propunem să construim un spațiu nou 

pentru pensionarii din Municipiul Focșani ... din cauza asta”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Din 2021 domnul ... „ 

Domnul consilier Iorga Marius- Eusebiu: „Din 2020 de la următoarele alegeri, 

da vă mulțumim mult”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnilor ați construit atâtea... „ 

Domnul consilier Marius Iorga - Eusebiu: „Domnul Primar are în vedere 

construcția unui nou club al pensionarilor”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Ne-am săturat de cât ați construit, lăsați 

construcția”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnilor 

consilieri”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Deocamdată să le dăm pe 10 ani cât e și cu 

atât mai bine, dacă cumva se va construi un alt sediu foarte bine. Vă mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Filimon”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț: „Vă mulțumesc frumos domnule președinte, 

domnule Primar, domnilor pensionari de fapt spațiul destinat Clubului șahiștilor era 

undeva în Grădina Publică care acum, domnul Primar cu voia lui bineînțeles și cu 

Direcția de Dezvoltare au făcut o cârciumă acolo care vinde mici. Pur și simplu acolo 

trebuia să fie. Din păcate acuma a apărut o cârciumă acolo. Vă mulțumesc frumos”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Da. Se vede că a trecut pe 

acolo... „ 

Domnul consilier Filimon Ionuț: „Domnilor ați ajuns .... Eu am înțeles perfect 

oamenii jucau acolo șah  Dumneavoastră ați ajuns să ....” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Nu este aceea 

locația domnule consilier. Bun domnule Primar vă rog”.  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, mă bucur că a început așa 

furtunos ședința de Consiliu Local. Nu mă așteptam de fapt să înceapă altfel. 

Doamnelor și domnilor consilieri stimați invitați vreau să vă spun un singur lucru. 

Mincinoșii sunt alții, eu vă spun foarte clar și vă dau dovezi. Anul trecut când a fost 

discuția cu spațiul pentru a se amenja un club de șah consilierii locali s-au abținut nu 

s-au opus. Pentru că era vorba despre o hotărâre de patrimoniu care avea nevoie de 2/3 

ceea ce presupunea cel puțin două voturi de la consilieri. Pentru că nu ați fost în sală 

.... și să vă facă promisiuni mincinoase electorale dumnealor s-au opus în acel moment. 

Dar eu am făcut împreună cu Direcția de Dezvoltare și Servicii Publice, v-am asigurat 

și anul trecut pe perioada sezonului rece v-am asigurat condiții pentru a vă întâlni și a 

putea să jucati șah, rummy și alte jocuri de societate. Da? Este adevărăt domnul 

proiectant? Este da? Că v-am pus la dispoziție spațiul prin Direcția de Dezvoltare și 

Servicii Publice. Domnule Tănase eu am bunul simț să vă ascult ... am bunul simț ... o 

să vă aduc da”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Este o minciună notorie”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Chestiunea este în felul următor ... 

Domnul Tănase aveți bunul simț măcar să-mi dați și mie cuvântul ... nu aveți pentru că 

dacă ați avea nu ați vorbi. Eu vă spun adevărul și vă demonstrez că nu este așa”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „O țară întreagă știe că sunteți mincinoși”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da mulțumim. Domnul președinte 

dacă nu faceți ordine în cadrul ședinței s-ar putea să fiu nevoit să fac eu ordine. Da, vă 

dau afară sau întrerup ședința”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Supunem la vot ....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe de altă parte vreau să vă spun că 

în fiecare an am fost alături de pensionari, inclusiv atunci când v-am pus la dispoziție 

și spațiul din Simion Bărnuțiu. Da? Și vom face eforturi să identificăm o soluție pentru 

a rezolva definitiv această problemă în ceea ce privește chioșcul din Grădina Publică – 

Parc, v-a luat cineva chioșcul din Parc”?  

Cetățeni ai Municipiului Focșani: „Nu”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este un alt chioșc nu cel în care s-a 

înființat acea unitate de alimentație publică, nu crâșmă, cârciumă sau bar. Bine. Sunt 

cetățeni care sunt bucuroși că există acea unitate comercială. Copii se vor bucura de un 

nou loc de joacă stimați consilieri. Bun. Cam atât aveam de spus. Vă mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă se va aproba acest proiect 

imediat Direcția de Dezvoltare și Servicii Publice va trece la amenajarea spațiului. Vă 

mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Bun. Vă mulțumesc domnule 

Primar Cristi Valentin Misăilă. Supunem la vot amendamentul domnului consilier 

Mersoiu Ionuț”. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? 

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 următorilor 
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consilieri locali Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi 

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

Tănase Neculai și Bîrsan Costel 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Bîrsan Costel și nu se 

adoptă cu 12 voturi împotrivă și 9 pentru din partea următorilor consilieri locali: 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana 

– Maria, Drumea Alina Ramona,  Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai și 

Bîrsan Costel  

Doamna consilier Dimitriu Ana – Maria: „Domnule președinte”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „V-a expirat timpul 

dumneavoastră, ați vorbit deja”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana – Maria: „Domnule președinte de ședință ...” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Calorifere deja o să aveți nu 

este problemă de calorifere. Vă mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Trecem la celălalt proiect de 

pe ordinea de zi”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana – Maria: „Domnule președinte ...”  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „O să-l supun la vot când o să 

fiți atenți. Ascultați puțin ... o să supunem la vot dar fiți atenți întâi. Nu erați atentă erați 

cu spatele după care dacă erați cu spatele ... nu am vorbit cu dumneavoastră ... deci 

deocamdată erați cu spatele. Supunem la vot proiectul în integralitatea lui”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 1 

(proiect de hotărâre care a fost inițial trecut pe ordinea de zi la punctul 10) și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 459. 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: Se dă curs citirii proiectului 

din completarea ordinii de zi: Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Local nr.59/2007, privind aprobarea inventarierii și clasificării 

parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții? Sunt 

persoane din sală care doresc să ia cuvântul? Vă rog. Un microfon domnului din sală”.  

Domnul Drăgan Grigore: „Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri. 

Locuiesc pe strada Aurora din Municipiul Focșani mă adresez dumneavoastră în 

calitate de reprezentant al cetățenilor care locuiesc pe această stradă și vă adresez 

rugămintea de a fi de acord cu proiectul de hotărâre pentru a se transfera locurile de 

parcare în administrarea societății SC PARKING SA. Menționez că este o problemă 

pentru locuitorii municipiului Focșani posesori de autovehicule care locuiesc în această 

zonă. Dacă veți fi de acord cu această solicitare a noastră vă mulțumim anticipat în 

numele tuturor cetățenilor care locuiesc în această zonă și au nevoie de un loc de 

parcare. Vă mulțumim din suflet și vrem să avem locuri de parcare”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Mulțumim pentru intervenția 

dumneavoastră”.  
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Domnul Stoica Valeriu: „Bună seara. Locuiesc pe strada Războieni, pe toată 

strada Războieni sunt inventariate doar 3 locuri de parcare. Parcările sunt derizorii. Ar 

trebui identificate și ar fi păcat să nu se facă parcări pentru localnicii din zonă. Sper să 

fie identificate și să se rezolve problema. Dacă se poate să supuneți la vot aceasta 

rugăminte. Vă mulțumesc”.  

Domnul Moise Ionuț: „Aceeași problemă. Soluționarea locurilor de parcare 

după strada Longinescu deoarece este nevoie de așa ceva. Tot ce stă în puterea mea ca 

și cetățean am luat toate demersurile necesare am făcut cerere la PARKING și am văzut 

că este în zadar. Rugămintea ar fi să existe o uniune între dumneavoastră și să puneți 

pe primul loc problemele cetățenilor cât și a celor care nu au putut ajunge în seara asta. 

Vrem să avem loc de parcare să fim civilizați să nu mai parcăm pe trotuar pe colț de 

intersecție să lăsăm posibilitatea celor de la salubritate să poată să-și facă treaba în 

această iarnă. Nu avem loc de parcare nu avem unde să lăsăm mașina. Mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Este o doamnă care dorește 

să ia cuvântul”.  

Doamna Natalia Glăvan: „Bună seara vreau să spun că este pentru prima dată 

când particip la o ședință și îmi place de nu mai pot. N-am văzut, n-am crezut în viața 

mea că o să fie așa discordie între două partide mari. Așa discordie între două partide 

mari. Pentru ce este discordia asta? Ce se întâmplă? Între dumneavoastră? Care fură? 

Care? ... este vorba de corupție la noi în județ? Este vorba de corupție.... domnul Bîrsan 

apropo eu cu dumneavoastră vreau să vorbesc văd că ....  ascultați-mă acuma vorbesc 

eu, dumneavoastră vorbiți destul da”?  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, doamnă ...” 

Doamna Natalia Glăvan: „Ascultați-mă pe mine după aceea eu plec ...” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Nu v-am dat voie să vorbiți, 

vă rog, deocamdată doamna vorbește nu dumneavoastră, vă rog frumos să aveți 

răbdare”.  

Doamna Natalia Glăvan: „Eu vreau să vorbesc cu domnul Bîrsan, da ... domnul 

Bîrsan eu cu dumneavoastră vorbesc ... care este problema? Chiar dumneata nu poți să 

asculți ce vorbesc eu acum, dar îți pun o întrebare, dar dumneata vorbești întruna. Eu 

vreau să-ți pun o întrebare, deoarece vorbesc cu dumneavoastră ca și consilier local dar 

vreau să spun ... care-i problema de dumneavoastră sunteți numai contra? Sunteți exact 

contra, contra, contra.... care este problema dumneavoastră? Eu nu mi-am imaginat că 

la o  ședință de consiliu să fie acest balamuc. Așa se cheamă ceea ce este aici balamuc. 

Dumneavoastră și cu colegul dumneavoastră sunteți numai contra. Eu vreau să spun 

atât. Vreau să vă spun că eu locuiesc în strada Arhitect Mincu nr. 24 colț cu Magheru 

și vreau să vă întreb pentru care motiv s-au încetat lucrările acolo de nu se fac? Este 

noroi, da ....” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Aveți răbdare că nu v-am dat 

cuvântul. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul. V-am spus că deocamdată nu vă 
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dau voie. La urmă veți primi răspunsurile. Doriți să-i mai spuneți ceva domnului 

Bîrsan”?  

Doamna Natalia Glăvan: „Da, vreau să-i spun că am rămas cu un gust amar și 

că am observat că este contra, contra la orice”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Știm și noi asta, mă bucur că 

mai spune și cineva din sală să nu creadă că avem ceva cu dânsul. Aveți răbdare că o 

să vă dau și dumnevoastră cuvântul. Vă rog domnule aveți cuvântul”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu mă lasă să vorbesc pentru că mă opun 

doamnă. Uitați ce spune 1 metru liniar de gard costă 20 milioane de lei. De aceea mă 

opun doamnă. Doamnă dumneavoastră acasă faceți un gard sau cine îl face cu 20 

milioane de lei? De ce toate sunt de 10 ori mai scumpe? Doamnă eu vă apăr banul 

dumneavoastră, banii cetățenilor. Să nu ajungă pe alte mâini. Banii sunt ai 

dumneavoastră doamnă. Ai tuturor. Nu trebuie ca acești bani să ajungă pe mâinile nu 

știu cui”.  

Domnul consilier Iorga Marius - Eusebiu: „Domnul Bîrsan este paznic. Lupul 

de la oi”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Știți câți bani se alocă? Știți dumneavoastră 

acea barieră de la Milcovul a costat 60.000 de euro. O barieră a costat cât un apartament 

cu patru camere”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Haideți că ...... un mod de 

exprimare academic “ăștia” . 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Doamnă dragă vă rog frumos. 

Gata am înțeles. De aceea stăm până la ora 22.00 aici, din cauza lor”.  

Cetățean al Municipiului Focșani: „Pe Longinescu avem o problemă. Mașinile 

de poliție nu au loc de parcare, vin cu mașinile lor private și ne ocupă toată parcarea 

care este pe stradă. În spatele blocului este un puț care a fost forat de pe timpul lui 

răposatu și care stă să cadă. Este un pericol public pentru copii deoarece puțul este 

foarte adânc, în spate la parcarea de pe Longinescu nr. 15. Vă rog de asemenea să 

identificați copacii care stau să cadă și să-i taiați și pe aceștia”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „În proiectul cu PARKING 

dacă mai are cineva ceva de spus? Vă rog domnule director”.  

Domnul Dănila Dorin: „Sunt reprezentantul societății SODACO SA situată pe 

strada Aurora nr. 12 alături de noi mai sunt și ceilalți operatori care au societăți. 

Solicităm a se aloca câte un loc de parcare cum a fost până la sfârșitul anului trecut. 

Nu avem loc de parcare. Până anul trecut a fost. Deci pe strada Aurora după ce s-a făcut 

reabilitarea străzii din fața Direcției Silvice acolo nu se mai parchează și toată lumea 

care vine la piață parchează pe strada Aurora și blochează strada toată ziua. Nici agenții 

economici care vin să aducă marfa nu pot parca din cauză că sunt sancționați pentru că 

strada este îngustă. Toată lumea vine la Finanțe. Toată lumea care vine la Finanțe 

parchează pe strada Aurora. Tribunalul este alături și este blocat. Toată zona este foarte 

aglomerată. Vă rog să găsiți o soluție pentru a se aloca câte 1 loc de parcare. Vă 

mulțumesc”.  
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Președintele de ședință domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. 

Domnule consilier Bîrsan v-a expirat timpul. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, vreau să dau un răspuns 

cetățenilor de pe Longinescu.  

Domnilor de pe Longinescu, în cazul în care se implementează proiectul 

domnului Primar, în care se vor face două sensuri unice în Focșani, toate locurile de 

parcare de pe strada Longinescu, de pe strada Cuza Vodă, Bucegi, vor dispărea. Vă rog 

să ne răspundă domnul Primar, că noi am încercat de atâtea ori să-l întrebăm, să ne 

răspundă și nu a dorit, ce se va întâmpla cu acele locurile de parcare care acum încă 

sunt acolo. Deci, repet. Vor dispărea toate locurile de parcare pe străzile mai sus 

amintite. Mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitru: „Vă mulțumesc domnule 

președinte. Asemenea domnilor prezenți în sală, care au ridicat diverse probleme 

ridicate de parcare, o să informez doar atât nu știu dacă dumnealor știu, această 

societate a fost înființată la vrerea domnului primar, pentru ginerele dumnealui, domnul 

director aici de față, domnul Statache care este director actual al societății SC Parking 

poate să ne spună că 78% din încasările acestei societăți se duc pe salarii.  

Deci, dragi cetățeni focșăneni din 22% din venituri cum credeți că ar putea să 

creeze locuri de parcare noi, să traseze măcar cu vopsea sau cum spunea domnul de 

acolo din spate, domnul acela tânăr, că arată deplorabil parcările, coborâți în apă, în 

groapă, nu-i neasfaltată, în nămol. Deci spuneți-mi și mie 22% rămân bani din venituri 

pentru parcările din oraș, 78 merg pe salariile babane ale acestor angajați de la SC 

Parking. Mulțumesc.”  

Președintele de ședință domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc și 

eu.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc domnule președinte. 

Într-adevăr s-au ridicat mai multe probleme.  

Pe strada Războieni, vă pot da un răspuns foarte clar. Avem prins proiect pentru 

reabilitarea, nu numai a străzii Războieni, ci și a str. Tinereții, str. Tănăsescu.  

Locuri de parcare se vor crea în această zonă cu o singură condiție, tot domnii 

consilieri liberali să voteze un alt proiect prin care noi, rețineți, în momentul în care am 

preluat mandatul, Municipiul Focșani nu avea inventariate și făcute cărți funciare 

pentru toate străzile și toate parcările din Municipiu și toate proprietățile Municipiului. 

Avea parțial făcut.  

În momentul în care noi vrem să începem un proiect, știți foarte bine, dacă 

dumneavoastră vreți să faceți o casă, să faceți o construcție, trebuie să veniți cu cartea 

funciară, să faceți dovada că sunteți proprietar. Noi asta am făcut. Anul trecut am 

încheiat contract cu o firmă din București care să elaboreze cărțile funciare pentru tot 

ce înseamnă domeniul public și privat al Municipiului. Este iarăși astăzi un proiect 

introdus pe ordinea de zi, cu această temă, să se aprobe, practic, măsurătorile făcute de 

această firmă autorizată.  
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S-au făcut și nu s-au aprobat, domnule. Nu sunt aprobate pentru că avem nevoie 

de votul și al consilierilor liberali și nu votează, nu înțelegem de ce nu votează. 

 Într-adevăr sunt diferențe foarte mari între ceea ce a fost inventariat în 1986 și 

ceea ce a rezultat în urma inventarierii făcute de societatea comercială cu care noi am 

încheiat contract sunt uneori diferențe foarte mari. Diferențele au mai multe cauze, fie 

s-au mai făcut retrocedări, fie s-au mai constatat, în general, s-au constatat măsurători 

în plus.  

Din acest motiv noi nu putem să reabilităm aceste locuri de parcare în acest 

moment.  

Noi avem proiecte, avem documentația avizată de lucrări publice de investiții în 

curs de derulare, sperând că până la finalizarea acestor lucrări vom avea și cartea 

funciară aprobată pentru a putea să demarăm efectiv lucrările de investiții.  

La fel și pe str. Longinescu, într-adevăr sunt copaci. Vreau să vă spun că pentru 

investițiile care sunt în curs de derulare, Popa Șapcă, Ghinea Dorinel, Dornișoarei, 

Coșbuc,Teiului și așa mai departe, am avut situații în care au căzut copaci, am avut 

sesizări din partea altor cetățeni făcute la Garda de Mediu de au venit și ne-au oprit 

lucrările ca să verifice dacă copacii trebuiau într-adevăr dați jos sau nu trebuiau dați 

jos.  

Deci este o mare tevatură și o mare problemă cu acești copaci care stau să cadă 

în Municipiu. Noi avem deja un proiect prin care scoatem din domeniul public mai 

mulți pomi fructiferi, pentru că ați văzut fac foarte multă mizerie, care vor fi înlocuiți 

cu ceea ce înseamnă pomi ornamentali. Așa se va întâmpla și pe Longinescu.  

Dacă stăm și gândim și analizăm corect niște lucruri și dacă vedem ce au făcut 

unii primari destoinici, în ceea ce privește parcările, stimați invitați, doamnelor și 

domnilor consilieri, vă pot spune un singur lucru, într-o municipalitate din țară, care 

funcționează cu un sistem foarte bine pus la punct de parcări încă de acum 12 ani, 

veniturile realizate de municipalitate din parcări reprezintă undeva la 22 până la 24 % 

din total bugetul primăriei.  

Ideea de a înființa această firmă nu a fost să dau eu de muncă ginerului meu sau 

altora, și încă odată demonstrează caracterul, nu vreau să spun cum, al celor din PNL 

care aduc atacuri la familia mea.  

Este urât ceea ce se întâmplă în momentul în care mi se aduc jigniri de genul 

acesta. Nu am făcut-o nici pentru membri ai familiei, nu am făcut-o nici pentru noi, am 

făcut-o pentru a eficientiza locurile de parcare și a câștiga din locuri de parcare bani 

suficienți care să ne permită să reabilităm alte parcări și vă fac un calcul simplu, avem 

în acest moment aproximativ 8900 de locuri de parcare, la 144 lei/an ar însemna 

venituri de 1.281.600, ca să nu mai punem în calcul acele locuri de parcare cu plată, 

din care se mai putea obține aproape încă un milion. Deci putem să ne ducem și noi 

lejer, undeva la un 600.000 de euro raportat la numărul nostru de locuri de parcare care 

le avem în acest moment, 600.000 de euro. Niciodată bugetul pe salarii la SC Parking 

nu va ajunge la această valoare de 600.000 de euro. Deci vor fi bani suficienți ca să 
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putem începe, ușor așa, an de an, să putem să punem bani deoparte să putem reabilita 

niște parcări.  

Este greu să se înțeleagă adevăratul motiv pentru care am vrut să facem această 

societate comercială. Nu am făcut-o pentru nimic altceva. Era un haos în momentul în 

care am cerut o evidență a locurilor de parcare din Municipiu. Mi-a adus domnul 

Bîrhală, care era la Direcția de Dezvoltare, și pe care probabil îl știți cu toții, când i-am 

cerut o evidență, mi-a adus 5 caiete studențești, le am și acum, 5 caiete studențești în 

care nici dumnealui nu mai știa cine și cum are locul de parcare. Era o situație în care 

a dat locuri de parcare și acolo unde nu erau. Sau era situații în care două persoane 

ocupau același loc de parcare, sau trei, și am vrut să facem ordine și am vrut să obținem 

o eficientizare. Într-adevăr este o firmă nouă, este o firmă la început, parcurge aceste 

etape, destul de grele premergătoare punerii la punct a unui sistem de a obține niște 

venituri foarte clare din locuri de parcare, care să fie și o eficientizare a acestei activități 

și să facă într-adevăr și ordine. Și iată, sunt situații în care agenții economici nu pot să-

și desfășoare în bune condiții activitatea pentru că nu pot închiria un loc de parcare.  

Au fost identificate locuri de parcare, în număr de 509 locuri, de către Parking 

care există, care se utilizează practic ca și locuri de parcare dar nu sunt inventariate și 

nu sunt date în administrarea SC Parking. 

Noi asta vrem prin acest proiect să facem, să recunoaștem aceste locuri de 

parcare și să le transmitem spre administrare Parking-ului astfel încât să vă poată fi 

închiriate dumneavoastră cetățenilor cât și agenților economici.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte mai vorbim și noi? 

Președintele de ședință domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog să încetați. 

Vă lămurește. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mai am de dat un răspuns doamnei 

a întrebat de ce s-au sistat lucrările pe Magheru. Pe Magheru, am sistat lucrările 

deoarece ...” 

Președintele de ședință domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Bîrsan, vă 

chem la ordine.  

Domnul Bîrsan aveți avertisment, vă rog frumos să nu vorbiți decât atunci când 

vă dau voie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se vor desființa că nu facem sensuri 

unice. Uitați aici harta, dacă îmi arătați ...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Le desființați sau nu? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu. Nu le desființează. Iar îi mințiți 

pe cetățeni. Arătați unde faceți sensuri unice pe str. Longinescu”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pe Longinescu dumneavoastră ați spus așa 

în cadrul proiectului, ar fi o bandă pentru autobuz...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu există. Sunteți iarăși în eroare, 

domnule Bîrsan..” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nouă așa ne-ați prezentat proiectul domnule 

Primar, o bandă pentru autobuz și două benzi pentru circulație domnule Primar, sunteți 

în eroare ca de obicei. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Răspundeți-le oamenilor ce se întâmplă cu 

locurile de parcare, pe strada Bucegi ce se întâmplă cu locurile de parcare, de altfel 

licitațiile pe care o să le faceți dumneavoastră. O să faceți licitații și o să se ajungă un 

loc de parcare la 100 milioane...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ieri a venit o societate foarte mare, 

SC Interparking care va dori să vină să investească în parcări în sistem de parteneriat 

public-privat în Municipiul Focșani pentru a realiza locuri de parcare, suntem în 

discuții avansate domnilor. O să vă aduc la cunoștință momentul în care vom avea 

definitivate discuțiile acestei societăți, da în zona Piața Moldovei dacă vă interesează, 

poate aveați o problemă că nu știți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Haideți că avem o problemă, uitați ce vă 

propun eu..” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu mai mințiți lumea și așa aveți 

zilele numărate în Consiliul Local domnul Bîrsan...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „Stați un pic. Uitați dumneavoastră...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Numai atâta ați făcut...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan „În momentul în care Piața Unirii se va bloca 

datorită unui eveniment ce se va întâmpla cu circulația datorită acestui sens unic?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Avem soluții și pentru asta” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și tot sunt secrete? Uitați ce vă propun eu. 

Haideți să facem în Piața Unirii un pasaj subteran, unde mașinile vor intra dinspre..., 

lăsați-mă un pic, un pasaj subteran și efectiv sub Piața Unirii o parcare și atunci se 

poate întrerupe circulația, se poate desfășura un eveniment, se poate face ceva civilizat 

in Focșaniul acesta. Dar nu întrerupeți circulația. Vor fi probleme. Să nu credeți 

dumneavoastră că Popa Șapcă va prelua tot traficul care va urma sau care va fi pe Bd. 

Unirii.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Popa Șapcă va fi gata la anul, iar 

pe Magheru, doamnă, am sistat lucrările deoarece CUP-ul a venit cu altă lucrare de 

înlocuire a conductelor de apă și a branșamentelor la conducta de apă, s-au finalizat 

din păcate târziu, la jumătatea lunii noiembrie și nu mai avem condiții meteo pentru a 

continua lucrările de asfaltare și de reabilitare a trotuarelor. 

 Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, dar vă garantăm că în primăvară se 

va finaliza lucrarea pe strada respectivă.   

Ați văzut că pe Magheru, capătul celălalt de la intersecția cu str. Unirea 

Principatelor până la Dornișoarei s-a făcut. Așa se va face și vis-a-vis.  

Iar în ceea ce privește acel proiect cu sensuri unice, avem aici harta cu 

obiectivele de investiții și vă pot prezenta foarte pe scurt, dacă doriți, că se vor face 

locuri de parcare, pentru că mergem într-un sistem integrat de proiecte. Nu mergem 

doar așa de capul nostru. Avem un proiect foarte mare de 16 milioane de euro, care va 



27 

 

crea piste de biciclete, va crea inclusiv pe șoseaua de centură, și sensurile unice cu 

bandă specială, banda specială și sensul unic, ...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Câți oameni vor merge?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Foarte mulți vor merge, domnule, 

să vedeți că o să meargă. Le vom crea condiții în continuare. Luați în calcul și faptul 

că sunt foarte mulți cetățeni care vin din mediul rural care ne vizitează orașul. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu vă gândiți așa logic?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi nu gândim noi muncim. Se vor 

plimba, domnule Bîrsan, spre necazul dumneavoastră când nu veți mai fi consilier 

local, o să vă plimbați cu autobuzul. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bun, dacă nu 

cumva se vor plimba cu metroul.” 

Un cetățean: „Bună seara doamnelor și domnilor consilieri. Mă numesc Cazan 

Romulus, locuiesc pe bd. Independenței, în spatele blocurilor de pe bd. Independenței 

nu există sistematizat locuri de parcare.  

Fiecare parchează după cum s-a mutat în zonă sau cât de rapid a fost. Deci, ar 

trebui o evaluare a locurilor de parcare din spatele blocurilor, sunt închise,  blocurile 

sunt și în formă de U sau în L. Aceste parcări ar fi valabile pentru faptul că parcările 

de pe Independenței sunt arhipline, adică nu mai fac față.  

Și cu mașinile mai vin și cei care vin la Obor sau Piață, ajung cu mașinile să le 

parcheze până în spatele blocurilor noastre. Asta ar fi una.  

Și în al doilea rând, fac un apel la dumneavoastră să găsiți o modalitate de a vă 

înțelege pentru binele comunității. Fiți patrioți locali măcar. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vroiam să vă spun scurt. Pe bd. Unirii s-

au repartizat locuri de parcare și pe stânga și pe dreapta. Dacă vă duceți acolo oamenii 

plătesc 144 lei/lună la gropi. Deci acolo nu este nici măcar amenajată parcarea, și vi se 

pare corect?  Vi se pare normal? Am dat un exemplu, bd. Unirii.  

În afară de asta, eu vă spun, SC Parking SA este o societate care este pe pierderi, 

eu îl rog pe domnul director să facă o restructurare, să vină cu un plan pentru o perioadă 

scurtă și medie de a face o restructurare și atunci, veniți domnule director în fața 

noastră, și spuneți ceea ce aveți de gând de făcut.  

În momentul de față dumneavoastră încasați niște bani pentru salarii, deci nu se 

poate așa ceva. Deci, pe bd. Unirii oamenii vin și se plâng că plătesc parcarea la niște 

gropi. Deci nu se poate.” 

Președintele de ședință domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule Tănase. Domnul Statache vă rog, să fiți scurt!” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: „Doamnelor și 

domnilor consilieri. Nu este prima dată când mă acuzați gratuit, din punctul meu de 

vedere, strict vorbesc.  



28 

 

Cunosc care este raționamentul pentru care a fost înființată această societate. În 

schimb,  e dezamăgitor faptul că nu vreți să ne acordați, eu știu, timpul necesar ca să 

vă demonstrăm că această societate comercială, al cărui patron este Consiliul Local, 

vrea să facă ordine în ceea ce privește sectorul parcări din Municipiul Focșani.  

Dumneavoastră, doamna Dimitriu, m-ați acuzat că 70% din veniturile Parking 

SA merg spre salarii. Mă rog, nu este adevărat, dar haideți să încerc să vă spun și de ce 

dumneavoastră aveți această impresie și să vă demonstrez că de fapt sunteți vinovați 

pentru această situație.  

La înființarea societății a fost conceput un regulament de funcționare, aprobat de 

către dumneavoastră printr-o hotărâre de Consiliul Local, hotărârea 160.  

Ați stabilit niște tarife pe care, în timpul jocului, le-ați modificat în minus.  

Bugetul de funcționare al acestei societăți a fost calculat pe acele tarife inițiale. 

Mai mult de atât, așa cum a spus și domnul Primar, în momentul când a cerut situația 

de la Direcția de Dezvoltare, domnul Bîrhală a venit cu 5 caiete.  

De la momentul când am preluat mandatul, colegii mei erau într-un plin proces 

de inventariere, este, mă rog, o acțiune despre care am mai vorbit, doar    v-o aduc în 

atenție, inventariere care necesită o activitate laborioasă.  

Am primit, așa-zisele, aproape 11.000 de locuri de parcare, într-un săculeț 

grămadă. Din 11.000 de bucățele noi le-am așezat pe un tablou final.  

Munca, credeți-mă, că este laborioasă, să mergi în teren, să măsori, după care să 

pui pe hârtie, să cartografiezi, după care să treci pe format electronic. Numai un pic. 

Lăsați-mă să termin.Vă rog să mă lasați să termin.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mai aveți mult, ca să știu?” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: „Eu pot să 

vorbesc până mâine dacă vreți și logic.”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Trebuie să vă răspund.” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: „Numai un pic, 

îmi răspundeți după. Așa cum eu am ascultat întrebările dumneavoastră, m-ați jignit, 

dați-mi voie să vă răspund ....” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu am jignit pe nimeni..” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: „... să vă 

răspund și să vă demontez afirmațiile” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu:  „Tocmai...” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: „Așa cum v-

am spus a fost încheiat acest proces de inventariere și s-a constatat că acele aproape 

11.000 de locuri de parcare transferate printr-o hotărâre de Consiliul Local în 

administrarea Parking Focșani s-a demonstrat că de fapt sunt doar 8670.  

Diferența e o sumă cu care s-ar putea face multe. Tocmai de aceea, noi am făcut 

adresă către Primărie prin care i-am informat despre această situație.  

De aceea, noi am identificat locuri, mă repet, noi de parcare. Este a nu știu câta 

oară când vă rugăm să ne acordați șansa să facem treabă. Dacă dumneavoastră veți 

refuza, în mod repetat, să transferați în administrarea Parking aceste locuri, care printre 
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altele sunt și generatoare de venituri, nu numai că vor rezolva o problemă socială sau 

o problema administrativă a unei societăți comericale, exemplul domnului care are 

sediul societății pe Aurora și are perfectă dreptate, noi vom purta aceste discuții non 

sens la infinit. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Statache, îmi cer scuze, 

trebuie să vă întrerup.” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: „Ați mai făcut 

o afirmație prin care ați spus că parcările nu sunt marcate. În luna, dacă îmi dați voie 

vă rog ...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu sunt amenajate...” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: „Numai un pic 

lăsați-mă să vorbesc. Din totalul celor 8700 de parcări am reușit anul acesta, luând 

startul mai târziu, pentru că am demarat procedura de achiziție a mașinii de marcat, la 

momentul când am preluat mandatul, acea mașină am intrat în posesia ei la sfârșitul 

lunii iulie.  

Nu ne putem certa cu Dumnezeu. Jumătate din perioada propice pentru marcaj 

a plouat, dar cu toate acestea am reușit să vopsim, să marcăm aproape o treime din 

locurile totale de parcare pe care le deținem în administrare.  

Vă promit că la anul, pe vremea asta, toate locurile de parcare cu suprafață bună 

vor fi marcate. Asta vreau să înțelegeți și asta a cerut de la dumneavoastră și domnul 

Primar, să înțelegeți că există o situație clară a parcărilor care nu sunt conforme, am 

făcut în acest sens o adresă către Primărie ca să fie introduse în proiecte de reabilitare. 

Nu se poate face peste noapte.  

Acele proiecte, care sunt inițiate de Primărie, au nevoie și de votul 

dumneavoastră. Dacă nu faceți acest lucru, e ușor să arunci cu piatra.  

Așa cum scrie și la Cartea Sfântă doar cel fără de păcat să arunce. Faceți și 

dumneavoastră la fel, vă rog.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Statache, mă văd 

nevoită să vă răspund pentru că mi-ați pronunțat numele și dacă vă aduceți bine aminte, 

și eu îmi aduc ad literam foarte bine aminte ce am vorbit în momentul în care 

dumneavoastră ați fost investit în funcția pe care o dețineți astăzi și dacă vă aduceți 

aminte v-am întrebat atunci care este planul dumneavoastră de management, cum 

vedeți administrarea a SC Parking, ce anume aveți dumneavoastră în plan ca și 

cheltuieli, ca și investiții. Nu ați știut să răspundeți nimic atunci. În momentul în care 

îți asumi o funcție si culmea director la SC Parking consider că trebuie să demonstrezi, 

să faci, nu să dai vina pe ploaie, pe Consiliul Local, pe consilierii de opoziție ai 

Partidului Național Liberal, sub nicio formă credeți-mă.  

Aveți o perioadă destul de lungă de când sunteți acolo.  Nu ați făcut altceva decât 

să angajați în continuare oameni, în continuare cetățenii Municipiului Focșani, vă rog 

frumos să mă ascultați....” 
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Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache: „Domnișoara 

Dimitriu nu am angajat absolut pe nimeni...”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă frumos să mă ascultați până 

la capăt, vă rog frumos să mă ascultați, ați vorbit în continuu 10 minute nu v-am 

întrerupt și eu am chipurile un minut. E o diferență între cer și pământ și îmi cereți mie, 

nouă consilierilor să votăm ceva în necunoștință de cauză...” 

Președintele de ședință domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ați avut 5 luni la 

dispoziție.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aduceți-vă aminte, oameni aici 

în sală de față, nu vorbesc de ceea ce sunt îngroziți cetățenii Municipiului Focșani, au 

spus că nu au amenajate locurile de parcare, nu trasate. Că așa pot să iau și eu un bidon 

de vopsea și să trasez. Amenajate, este o mare mică diferență. Mulțumesc.” 

Director PARKING Focșani S.A., domnul Nicuşor Statache:  „Domnișoara 

Dimitriu ați făcut afirmația că am angajat. Nu am angajat pe nimeni de la momentul 

când am fost investit în funcție. Atenție. Vă rog să verificați. Este aceeași organigramă, 

nu este nici un post în plus, nici unul în minus.”  

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Așa fac peneliștii 

afirmații…” 

Domnul Director al SC Parking Focșani SA, Nicușor Statache: „La fel de 

bine vă spun. Toate aceste locuri de parcare, care sunt incluse în proiectul de hotărâre 

supus atenției dumneavoastră, toate aceste locuri sunt conforme. Asta voiam să vă fac 

să înțelegeți. Și atunci noi vom mulțumi o parte dintre cetățenii municipiului Focșani, 

o să fim puși în situația să le putem atribui aceste locuri de parcare. Dumneavoastră, 

asta nu vreți să înțelegeți. Și dacă vreți, domnul Bîrsan, vă răspund și dumneavoastră 

la întrebarea care i-ați adresat-o domnului Primar. Ce se va întâmpla cu locurile de 

parcare, în momentul în care, acel proiect cu cele 2 sensuri unice mari din Focșani va 

fi implementat? Așa cum ați văzut, în municipiul Focșani, se parchează pe orice 

străduță. Noi am identificat deja o parte dintre segmentele de drum, care pot fi 

amenajate, ca și locuri de parcare.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar am înțeles că sunt secrete, domnule.” 

Domnul Director al SC Parking Focșani SA, Nicușor Statache: „Dar, dacă 

ne vom lovi de acest zid, constituit de dumneavoastră și nu veți dori să ni le treceți în 

administrare, nu vom putea face nimic.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi cum, dacă sunt secrete, domnule?” 

Domnul Director al SC Parking Focșani SA, Nicușor Statache: „Care sunt? 

Domnule, întrebați-mă pe mine. Ce secrete am eu față de dumneavoastră? N-am niciun 

secret. Ba din contră, eu am venit să vă rog frumos. Și v-am rugat frumos de fiecare 

dată. Cred că am fost destul de coerent în ceea ce am spus.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bun! Vă 

mulțumesc, domnule Statache! Bun! Haideți să dăm dovadă că suntem uniți și că 

lucrăm în folosul cetățenilor și al celor care ne-au votat. Vă rog să lăsați mâinile jos, 

că am încheiat discuția și haideți să votăm împreună acest proiect. Cine este pentru? 
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Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Deci, vă rog frumos! Am încheiat discuțiile. V-a 

expirat tuturor timpul.  

Domnul consilier Dumitru - Corneliu Gheoca: „Domnul Statache a vorbit 6 

minute.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „V-am explicat de 

la început, da? Aveți fiecare câte un minut. V-a expirat timpul. Bun. Deci drept dovadă, 

încă o dată v-ați abținut la aceste proiecte. Nu mai avem ce discuta. Vă mulțumesc 

frumos! Haideți să trecem la următoarele.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu mergeți mai departe, că nu e corect. Mai 

sunt probleme de discutat. Sunt opinii de spus, domnule președinte. Domnule 

președinte, dumneavoastră sunteți arbitru sau sunteți...” 

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

Avem această dezbatere de jumătate de an. De jumătate de an este același lucru și 

aceleași injurii le aduceți de fiecare dată cetățenilor. Bun. Te rog, domnul Filimon. 

Dacă discuți pe proiect și nu jignești oamenii, da? Bine.” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Vă mulțumesc frumos! Domnule Director 

Statache… La ultima ședință de Consiliu Local, v-am pus o întrebare. Dumneavoastră 

ați fandat așa… exact ca la vânătoare. Ce rugăminte am la dumneavoastră? Și vreau să 

fiți bărbat. Dacă în perioada 20 ianuarie – 28 septembrie 2018, SC Parking Focșani SA 

deținea acele autorizații conformă și așa mai departe. Mi-ați răspuns așa într-o oarecare 

măsură. Adică de fapt, practic dumneavoastră în această perioadă ați ridicat mașini, 

autoturisme ilegal. Vă mulțumesc!” 

Domnul Director al SC Parking Focșani SA, Nicușor Statache: „Domnule 

consilier Filimon. Răspunsul pe care o să vi-l dau, în momentul de față, să știți că am 

vrut să-l dau și data trecută. Din respect pentru dumneavoastră, n-am făcut-o. O fac 

acum, în schimb, public, așa cum dumneavoastră mă acuzați pe mine și eu îl acuz pe 

unul dintre… Dați-mi voie să termin! Pe unul dintre colegii dumneavoastră, care este 

funcționar public, că a încălcat trei legi importante, pe care ar fi trebuit să le respecte. 

Și aici vorbim de Legea 7, legea… Codul de conduită al funcționarului public. Vorbim 

de Legea 188, Legea funcționarului public. Și vorbim de Regulamentul European. 

Poate știți despre ce vorbesc, da? Cu primele două legi, a dezvăluit în spațiul public, 

fără acord, informații cu caracter profesional, pe care dânsul le-a avut în prelucrare. 

Conform celei de a III-a legi, a diseminat în spațiul public, fără acord, informații cu 

caracter personal al unei persoane juridice.” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Domnule director, vă rog frumos să 

răspundeți la întrebare!” 

Domnul Director al SC Parking Focșani SA, Nicușor Statache: „Vă răspund 

la întrebare. SC Parking Focșani SA, în momentul de față, deține toată documentația 

necesară pentru... Vă rog să vă uitați în lege. Legiuitorul nu face nicio referire la 

momentul de acum 2 ani, ci doar la momentul interogării. Mulțumesc!” 
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Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Mulțumim. Foarte bine!  Asta n-are 

nicio treabă cu proiectul în sine.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Dânsul n-a vrut să răspundă, domnule!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da. Domnul 

Filimon! Gata! Vă liniștiți! Domnul Filimon! Gata! V-ați liniștit? Acum, haideți să 

votăm, să dăm dovadă încă o dată că suntem, că lucrăm în folosul cetățenilor. Da? 

Reluăm votul. Cine este pentru? Sunteți atenți? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 48 şi cu 12 voturi „pentru” și 9 abțineri 

din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, Buzoi Dan, 

Drumea Alina Ramona și Bîrsan Costel proiectul nu a fost aprobat. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Da. Ați 

demonstrat încă o dată că sunteți pentru cetățeni. Proiectul numărul 1, proiect de 

hotărâre privind… Vă rog! Gata! Nu mai. Gata! Am terminat cu discuția asta.     S-a 

terminat cu ăsta. Am înțeles. Am înțeles ce era de înțeles. La revedere! Bun.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „N-o să aveți parcări nici de data 

asta! Vă bateți joc de noi, de oamenii ăștia. E revoltător!”  

Domnul consilier Mihai Petruț: „V-a dat omul toate lămuririle posibile și ați 

votat împotrivă. Ce mai vreți? Ne-ați ținut o oră degeaba E o bătaie de joc la adresa 

tuturor, a noastră, a oamenilor, a cetățenilor!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vorbiți de-o oră, domnule consilier, de-o 

oră vorbiți.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Gata! Liniște! 

Gata, domnul Bîrsan! Calmați-vă!” 

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

procedurii de cumpărare a unui imobil compus din construcție cu suprafața 

desfășurată de 834 mp și teren aferent în suprafață de 455 mp, situat în municipiul 

Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 13, județul Vrancea - Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ca să vedeți cum 

își bat joc de dumneavoastră. De asta. Bănui că vă convine treaba asta.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, vă bateți 

dumneavoastră joc de dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu v-am dat voie 

la cuvânt, domnul Bîrsan! Stați liniștit! Domnul Bîrsan, vă rog să vă liniștiți! Vă chem. 

Vă ridic dreptul de a vorbi dacă mai continuați cu discuțiile astea, da? Da. Deci, din 

momentul de față, dumneavoastră nu mai aveți dreptul la cuvânt în această ședință pe 

ziua de azi. Eu sunt președintele acestei ședințe. Asta s-o spuneți la dumneavoastră 

acasă, nu aici, în ședință, da? Supunem la vot. Dacă sunt discuții. Domnul! Gata! 

Haideți să ne liniștim! Vă rog!” 
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Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă rog din suflet! 10 secunde. Vă 

mulțumesc mult! Nu. Am deosebit respect pentru cetățeni. Mai ales pentru cei care sunt 

în sală. Câțiva cetățeni. Domnule termină cu prostiile astea!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bun. Haideți 

să…” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnii și doamnele din sală vă cer 

motivul pentru care nu ați votat!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă cer un motiv. Dați-le răspunsul. 

De ce nu ați votat?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vreți să candidați la primărie?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „De ce n-ați votat? Nu vreau 

domnule! Vorbim de parcări.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Da. 

Dumneavoastră vreți, domnul Tănase. Dumneavoastră v-ați înscris la concursul ăla. 

Am și eu o întrebare. Vă rog liniște! Gata! Am și eu o întrebare. Care sunt șansele 

dumneavoastră, domnul Tănase, să-l bateți pe Ion Ștefan la cursa pentru primărie? 

Dacă puteți să răspundeți. Nu puteți. Da. Vă rog!  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Iorga!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Răspundeți cetățenilor! Lăsați 

bancurile proaste, că atâta știți să faceți. Să pierdeți timpul și să luați 10 milioane la 

sfârșitul lunii, bătându-vă joc de cetățeni. V-am cerut un motiv.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ăștia sunt 

peneliștii, domnule!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Răspundeți! De ce nu ați votat? De 

ce nu ați votat, domnule?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Gata! Haideți să 

ne liniștim!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Vă rog să întrebați, de ce nu au 

votat. Vă întreabă lumea. De ce nu ați votat?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Asta se întâmplă 

când votați pedeliști. Asta se întâmplă când votați pedeliști. Toți de aici sunt pedeliști, 

mai puțin domnul Buzoi Dan, care ați văzut că nu zice nimic. Restul toți sunt de la 

PDL. Asta e. Au distrus țara 10 ani, o mai distrug în continuare. Asta e. Bun. Domnul 

Iorga, gata? V-ați liniștit? Supunem la vot proiectul. Aveți discuții pe marginea 

proiectului pe care l-am citit? Vă rog frumos, domnule Primar!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Care proiect, domnule?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dumneavoastră și 

așa nu mai aveți dreptul la cuvânt. Așa că puteți nici să nu stați atent.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „E numărul 10, nu mai e numărul 

1, domnule președinte de ședință.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Numărul 1 de pe ordinea de zi.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Este numărul 4. 

Păi da, dar nu mai dați ochii peste cap, că nu mă impresionați domnișoară dragă. Hai 

liniște! Vă rog, domnule Primar! Terminați cu circul, da? Terminați cu circul!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Numărul 10 a devenit numărul 

1. Deci a devenit numărul 1.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Și ăsta-i numărul 

4.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Și ăsta-i numărul 10. Știți să 

calculați?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu, le-am luat în 

ordine, ca să nu vă mai încurcați, că sunteți blondă. Vă rog, domnule Primar!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Se vede.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Închideți, vă rog 

micrifonul!” 

Domnul consilier Dumitru - Corneliu Gheoca: „Cum, mă face pe mine 

nesimțit?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Băi Gheoca, zi-

mi și mie de ce nu votezi?” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, haideți să terminăm 

discuțiile astea colaterale. Stimați colegi! Stimați cetățeni! A fost ieri ședința de 

Comisii și nu au ridicat nicio problemă, colegii noștri liberali. Haideți domnule 

președinte să aplicăm Regulamentul.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Gata! Nu mai 

țipați! Gata! Stați liniștit! Gata! Nu mai țipați!” 

Domnul consilier Radu Nițu: „Vă propun să ne întoarcem mâine dimineață la 

7, să continuăm ședința că văd că…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul președinte, dacă vorbește toată 

lumea, vorbesc și eu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Gata! Vă 

mulțumesc! Domnul Primar! Domnule! Auziți, gata! Oricum s-a votat. O să mai băgăm 

luna viitoare pe ordinea de zi. S-a votat acum. Da. Deci n-aveți nici luna asta. Luna 

viitoare. Asta e. Poate de Crăciun va fi. Uitați-vă și dumneavoastră, că doar nu-i vina 

noastră. Ce vină avem noi, că nu vor? Nu vedeți că nu-și doresc să aveți? Da. Asta-i 

viața. Ei au. Nu-și doresc să aveți. Asta-i viața. N-aveți ce să faceți. Bun. Domnul 

Primar, vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Îndemnați populația la violență?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ei sunt cu sumanele negre.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Bîrsan, 

închideți, vă rog microfonul!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vor să candideze la primărie. Să facă 

campanie electorală.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Alo! Liniște! Gata 

cu țigănia!” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Permiteți-mi, domnule 

președinte de ședință, să-i atrag atenția viceprimarului Iorga.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog 

domnișoară, vă rog frumos să vă liniștiți! Vă rog să vă liniștiți! Domnule viceprimar 

pe dumneavoastră vă chem la ordin. Nici dumneavoastră n-aveați voie să discutați. Și 

are dreptate acum. Dar vă rog frumos, dumneavoastră să vorbiți atunci când vă dau eu 

voie. Da? Și pe dumneavoastră v-am chemat la ordin. Da? Din nou. Și bun. Vă rog, 

domnul Primar! Vă rog frumos! Liniște în sală! Ca să nu încheiem ședința acum. Vă 

rog, domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aștept. Poate, eu știu, se mai 

liniștesc spiritele și-n sală. Domnul Imireanu, poate sunteți atent la ce se discută aici și 

cu domnul Vulpoiu și cu doamna Cherciu.Vă rog frumos! Da? O să dau cuvântul 

domnului Imireanu să justifice importanța acestui proiect. Vă mulțumesc!” 

Domnul Adrian Imireanu, șef Serviciul Proiecte: „Bună ziua! Municipiul 

Focșani, după cum știți, pregătește mai multe proiecte finanțate din fonduri europene. 

O parte din ele, deja sunt aprobate de Consiliul Local. Este vorba de resistematizarea 

infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani, în vederea creșterii 

atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale. 

De asemeni, reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public. 

Modernizarea transportului public, ceea ce înseamnă achiziția a 16 autobuze electrice. 

În acest proiect sunt prevăzute mai multe sisteme de management al infrastructurii.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă rog frumos, 

fiți atenți! Pe cel pe care l-am citit proiect numărul 4. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La primul proiect.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Primul proiect, 

care-i acum aici ca să nu le mai încurcăm. Primul proiect. Le-am avut.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ascultați până la capăt.           N-

aveți atâta răbdare și bun simț.” 

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

eu l-am citit o dată.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dar aici e vorba de o clădire.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar ascultați până la capăt, ca să 

vedem.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Să-nțeleagă. 

Dumneavoastră, v-am ridicat dreptul de a vorbi. Vă rog frumos! N-aveți decât să 

părăsiți și sala. Pe mine chiar nu mă interesează ce spuneți dumneavoastră. Vă rog, 

domnul Imireanu!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ne spuneți să vorbim la obiect, da?” 



36 

 

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

v-am rugat să tăceți din gură, că nu mai aveți dreptul de a vorbi. Vă rog frumos, domnul 

Imireanu! Vă rog frumos1 Lăsați-l că poate să vorbească așa singur… mai sunt și unii 

care vorbesc la lună.” 

Domnul Adrian Imireanu, șef Serviciul Proiecte: „Deci, în toate aceste 

proiecte sunt prevăzute sisteme de management al infrastructurii. Spre exemplu, în 

sistemul, în proiectul privind modernizarea transportului public sunt prevăzute sisteme 

de ticketing pentru întreaga flotă de vehicule. Sistem de informare a călătorilor în stații 

și în vehicule, sistem de monitorizare și management al flotei de vehicule, sistem de 

supraveghere video, sistem pentru asigurarea accesului gratuit al călătorilor la internet, 

sisteme de acces integrat la aplicațiile software de mobilitate urbană, sistem de 

management al traficului și monitorizare video pe străzile pe care se intervine în cadrul 

proiectului de resistematizare. În vederea asigurării funcționării tuturor acestor sisteme 

de dispecerizare, control și monitorizare, este necesară identificarea unei clădiri cu o 

suprafață desfășurată de aproximativ 800 m, în care vor fi instalate toate aceste sisteme. 

În acest sens, am făcut o solicitare către serviciul de administrare a domeniului public 

privind identificarea unei construcții. Deci, ce se întâmplă? În cadrul acestor proiecte, 

nu ne sunt finanțate lucrări de construire a unei clădiri, ci doar de instalare a sistemelor 

pe care le-am enumerat. Am solicitat proiectantului să ne facă o estimare a necesarului 

de spații și-n urma estimării a reieșit așa: 

 Sistemul de management prin telegestiunea iluminatului public are nevoie 

de o încăpere de 30 mp; 

 Sistemul de ticketing pentru întreaga flotă de vehicule a operatorului, o 

încăpere de 30 mp. 

Bun, pot să le citesc pe toate. În total e vorba de, sunt necesare 9 încăperi cu o 

suprafață de aproape 700 mp, în care ne sunt incluse grupuri sanitare, mă rog, spațiile 

de deservire. Deci aproximativ, este necesar, ar fi necesară o clădire cu o suprafață în 

jur de 800 mp și minim 9 încăperi. Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, 

domnule Imireanu! Bun. Da, domnul consilier Filimon. Vă rog!” 

 Domnul consilier Ionuț Filimon: „Vă mulțumesc, domnule președinte! 

Domnul Primar, anul trecut, în luna octombrie ați achiziționat pe strada Comisia 

Centrală, un imobil. Chipurile, era sediul pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani, clădire care a costat în jur de 12 miliarde de lei vechi. Nu mai știm nimic ce 

s-a întâmplat. Ce faceți? O să se mute cei de la Direcția de Dezvoltare acolo? Nu am 

mai auzit nimic de la momentul în care s-a făcut acea tranzacție. Acum colac peste 

pupăză, vrem să cumpărăm alt imobil. Acum, nu mă face să mă duc cu gândul că, 

primăria se va transforma într-o agenție imobiliară. Spuneți-ne și nouă ce se întâmplă. 

Vă mulțumesc frumos!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, 

domnule consilier! Vă rog domnule Primar, dacă doriți să spuneți ceva, dacă nu, 

supunem la vot.” 
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 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În ceea ce privește clădirea de pe 

Comisia Centrală, răspund pentru că respect cetățenii care m-au votat, deși nu meritați 

să vă răspund, la modul cum ați pus problema, că primăria se transformă într-o agenție 

imobiliară. Primăria investește și primăria vrea să se dezvolte. Până în momentul în 

care nu veți înțelege acest aspect, toate proiectele pe care vi le prezentăm noi aici, nu 

mai au rost să fie discutate. În fața dumneavoastră vor fi puse în practică și o să vedeți 

efectele lor, atunci vă veți da seama, că ați fost împotriva focșănenilor. Dar eu vă dau 

un răspuns, repet pentru că respect pe cei care m-au votat și mi-au acordat încrederea 

și respect toți focșănenii, nu numai pe cei care m-au votat și pe cei care v-au votat pe 

dumneavoastră și cred că regretă acum că v-au votat. Dar, domnul Bîrsan, nu v-am 

întrerupt. Aveți măcar bunul simț și dați-mi voie să vorbesc!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul vă dăm… domnul Primar, fiți 

politicos și cu cei 7 ani de-acasă.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am 7 ani de acasă.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu v-am dat voie 

să vorbiți! V-am mai spus o dată. V-ați făcut numărul până acum. Suficient!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă lăsați?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „O să vedeți. Da. 

Domnul Primar, vă rog!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru clădirea din Comisia 

Centrală, domnul Vulpoiu, vă rog să dați explicații!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul Tănase, 

vă rog să închideți microfonul! Închideți! Nu. La domnul Bîrsan.” 

 Domnul Director al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, Adrian 

Vulpoiu: „Bună ziua! Referitor la clădirea de pe Comisia Centrală, situația la 

momentul actual, stă în felul următor: S-a făcut exepertizare, este în fază de proiectare 

până la sfârșitul lunii, cred că, decembrie, sau mai exact, în       15 - 20 decembrie, tot 

ce înseamnă parte de proiectare și documentație tehnică va fi gata, urmând ca la anul 

să intre în renovare. Aceasta e situația la momentul respectiv.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Vă mulțumesc! În ceea ce 

privește această clădire, nu neapărat această clădire, am avut o ofertă pe care am vrut 

s-o supunem dezbaterii Consiliului Local, să inițiem o evaluare. Dar fără acordul 

dumneavoastră nu se va putea face această evaluare. Este o clădire foarte bine 

amplasată, care din punct de vedere structural și din punct de vedere al 

amplasamentului, ne permite să putem comasa toate aceste sisteme aferente proiectelor 

de investiții, care urmează să se deruleze cu finanțare pe fonduri europene, proiecte 

care au fost deja, așa cum v-a spus și domnul Imireanu, mare parte din ele depuse cereri 

de finanțare. Suntem în grafic. Termenul de depunere a fost amânat până pe data de 31 

martie 2019 și noi oricum ne vom încadra să depunem toate cererile de finanțare la 

aceste proiecte până pe data de 31 decembrie. Iar toate aceste dotări chiar dacă vă doriți 

sau nu vă doriți, să le punem în această clădire, va trebui până la urmă să identificăm 

o altă clădire, oricare ar fi ea din municipiu sau să construim una. Dar eu cred că, în 
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acest moment, timpul e în defavoarea noastră și nu vom avea suficient răgaz să 

construim una nouă. Ca să construim una nouă, numai ca să faci demersurile de 

proiectare și până să ajungi în faza de execuție, durează aproape un an și jumătate. Ori 

perioada de implementare a acestor proiecte curge de la momentul semnării 

contractului de finanțare. Ori, am considerat că este oportun, repet de a vă supune 

dumneavoastră, Consiliului Local spre dezbatere această ofertă făcută de proprietarul 

acestei clădiri. Repet. Facem analiză, dacă se va aproba, facem o expertiză, o evaluare 

a acestei clădiri și de la acel preț, vom porni la negocieri cu proprietarul. Nu înseamnă 

că deja aprobăm și achiziționarea acestei clădiri. Dacă dumneavoastră sunteți interesați 

să ducem până la capăt aceste proiecte, dacă nu, vom găsi până la urmă o soluție, nu 

știu care, în acest moment. Nu văd nici o altă soluție, doar dacă vom dispersa toate 

aceste servicii și va fi foarte greu pe urmă să le ducem până... să le gestionăm, odată ce 

sunt dispersate, aceste servicii, care sunt foarte bine integrate și proiectele sunt gândite 

în așa fel încât să răspundă tuturor cerințelor Uniunii Europene. Vă mulțumesc!” 

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

domnule Primar! Domnule Nicu Tănase, vă rog!” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea 

să pun și eu o întrebare. L-am ascultat mai înainte pe domnul Imireanu. Și mă gândeam 

așa. La biroul sau serviciul de fonduri europene, știu că s-au mai angajat încă vreo 10 

oameni. Știu că au salarii foarte bune, au chiar bonusuri de 75% peste salariu. Ținând 

cont că, în ultimii mulți ani de zile, nu s-a mai atras niciun euro din fonduri europene. 

Cum justifică dânșii salariile, care le primesc lunar. Și vă-ntreb pe dumneavoastră, 

domnule Primar, nu pe dânșii. Pentru că am văzut că ați spus mai înainte și vorbea mai 

înainte domnul Imireanu și efectiv nu înțelegeam ce vrea să spună. Asta-i justificarea? 

Deci noi vrem proiecte. Vă rog!” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dacă ați fi participat la întâlnirea de 

dinaintea acestei ședințe, v-ați fi dat seama și ați fi văzut că Primăria municipiului 

Focșani are deja pregătite proiecte în valoare de douăsute treizeci și trei milioane de 

lei, aproximativ, ceea ce înseamnă cincizeci de milioane de Euro. 

Deja avem semnat un contract de finanțare pe Programul Operațional de 

Dezvoltare a Administrației Publice în valoare de patru milioane două sute mii lei. 

Avem semnat un proiect de finanțare pe fonduri europene de șaisprezece 

milioane de Euro, pe care, vă aduc aminte că l-ați respins în mai multe rânduri, până 

când v-ați convins că este o necesitate pentru municipiul Focșani să-l aprobați, acela ... 

de Etapa a doua de Modernizarea infrastructurii cu privire la aducțiunea agentului 

termic în Cartier Bahne, dar eu cred că ... nu am avut posibilitatea de atrage mai mult 

... decât aceste cincizeci de milioane de Euro ... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... este zero ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … nu domnule. Avem contracte de 

finanțare semnate … domnule … sunteți în eroare și iar mințiți.  

Da, dacă ai semnat contractul de finanțare, banii sunt … se lucrează … nu au 

fost goluri de finanțare care să se fi încheiat și să le fi ratat”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „domnule Primar, de cinci ani, zero fonduri 

europene”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „iarăși vorbiți în zadar și fals …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... spuneți ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … vă spun colegii mei de la Fonduri 

Europene care au fost ultimele proiecte finalizate în ultimii cinci ani. Vă rog …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... ia spuneți-mi cât fac dânșii și cât cu firme 

de consultanță ... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… poftiți!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „cu firme de consultanță cât se face!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dumnealor elaborează, dumnealor fac 

parte din echipele de proiect domnule …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... deci, eu vă spun că dvs. ... angajați firme 

de consultanță ... spuneți că nu este adevărat ...  

Dacă dvs. lucrați cu firme de consultanță, ce rost mai au dânșii, asta nu înțeleg 

!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule Tănase, ca să scrii doar 

caietele de sarcini pentru treizeci de proiecte în valoare de cincizeci de milioane de 

Euro … este ușor pentru dvs. Habar nu aveți să scrieți un caiet de sarcini”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... unde sunt acei Euro ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … sunt pe drum … urmează …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... sunt minciuni ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … bine … așa este, după cum spuneți 

dvs.  

Sunt minciuni atât timp cât … s-a depus cerere de finanțare … vă aduc 

documente domnule …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... unde ... arătați-ne și nouă!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ da, vă aduc documente, veniți … dacă 

veneați în ședința precedentă, vedeați care sunt … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... ne-ați invitat! ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … da, v-am invitat …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... cum ne-ați invitat ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … păi, nu ați venit, ce să vă fac”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ domnule Primar ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ ... nu v-am dat drumul la 

cuvânt. Îmi pare rău, deci ... haideți să vă explic un lucru domnule ... bun ... supunem 

la vot proiectul ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … lăsați-l domnule să vorbească …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „are dreptul ridicat de a vorbi 

domnule … de ce vorbim aici! Eu nu sunt pus să apăs pe butoanele acestea … v-ați 

făcut numărul.  

La ceilalți le-am dat avertismente, da … la ceilalți le-am dat avertismente. Nu 

aveți nici un fel de …”.  
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D-nul consilier Neculai Tănase: „ … păi … noi plecăm …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ … îmi pare rău … puteți să 

plecați, nu-i problema mea”. 

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

voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea şi a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Neculai Tănase și  Costel 

Bîrsan.     

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ vă rog liniște în sală.  

Domnule consilier, gata, puteți să stați sau nu, nu este nici un fel de problemă”.  

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

modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ dacă sunt discuții pe marginea 

acestui proiect! 

Puteți să părăsiți sala d-nule Bîrsan, că oricum nu mai aveți dreptul la cuvânt. 

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. O secundă, domnule Iorga. 

Numai puțin, avem în sală pe domnul Arhitect, nu …”.  

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

„reprezentantul Societății care a făcut documentația…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ reprezentantul Societății care 

a făcut documentația. Vă rog frumos, dacă sunteți ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... numai în PSD ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ ... la revedere.  

 Vă rog, are ceva important de spus”. 

D-nul ing. Ioan Gherghescu: „ bună seara, numele meu este Gheorghescu Ioan, 

sunt manager de proiect în cadrul contractului de întocmire a documentației cadastrale 

pentru terenurile aparținând Primăriei municipiului Focșani, contract semnat în 

octombrie 2017.  

Este prima dată când particip la o ședință de Consiliu local …  da, nu sunt 

obișnuit, de meserie sunt inginer, implementez proiecte, nu … 

Ideea este următoarea, noi am semnat contractul în octombrie 2017, perioada 

contractuală fiind de zece luni de zile. În momentul de față noi am efectuat măsurători 

pentru 90% din suprafața municipiului Focșani. Am prelucrat măsurătorile, am  făcut 

planul cadastral iar la Oficiul de Cadastru am reușit să implementăm, să obținem și 

cărți funciare pentru aproximativ 48% din suprafață. 

Din luna mai, contractul este suspendat având în vedere că nu avem acte de 

proprietate, respectiv hotărârile de Consiliu local, prin care se aprobă noile suprafețe 

ale imobilelor obținute în urma măsurătorilor. 
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Deci, noi de … peste trei luni de zile … perioada contractuală este depășită, 

avem costuri foarte mari cu personalul, pe care … nu le-am … nu am știut de ele în 

momentul licitației. 

Dacă sunt probleme referitoare la documentațiile noastre … de asta am și venit, 

pentru o întâlnire constructivă, să încercăm să le rezolvăm”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „bun domnule inginer, vă 

mulțumesc. 

Dacă aveți discuții! 

Nu aveți discuții nu! Înțeleg că nu! 

Supunem la vot proiectul … 

Am o rugăminte, la dvs., să luați loc …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… nu mai luăm loc …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ … nu aveți decât să plecați, 

eu am spus ce am avut de spus, da!”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ …. vorbiți dvs.”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „… o să vorbesc … așa fac.  

Eu am respectat legea, dvs. nu o respectați. Ați făcut suficient circ. 

Vă rog ... nu aveți ce să le faceți ... 

Să o parafrazez pe d-na Dimitriu, dacă veți fi civilizați, veți avea parte de tot 

spijinul meu. Deocamdată, la revedere. 

La revedere d-nule Bîrsan. Vă bateți joc de toată lumea d-nule Bîrsan.  

Ați fost trimis aici numai să vă faceți interesele dvs. și atât. 

Dacă nu se trag gaze, s-a terminat, în rest nu mai este nimic bun pentru Focșani”. 

Grupul P.N.L. se ridică și părăsește sala de ședințe. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „duceți-vă după ei, poate vă 

lămuresc în parcare. Oricum, să știți că ei vor avea o conferință de presă la PDL … 

scuzați-mă … la PNL. Ei sunt PDL-iști. Vor avea o conferință de presă. Nu pierdeți 

ocazia să le mai puneți această întrebare acolo. S-ar putea să vă răspundă, cine știe!  

Vă mulțumesc! 

Din suflet …  să mă iertați, am votat și voi vota întotdeauna proiecte pentru 

focșăneni, eu și echipa pe care o reprezint. Dânșii nu o să voteze niciodată atât timp cât 

interesele lor nu coincid cu ale dvs., îmi pare rău”.  

Un cetățean din sală: „să li se taie indemnizația și să vedem dacă …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „… ați văzut că le-am tăiat 

dreptul de a mai vorbi prostii și de a jigni cetățenii da, l-am lăsat să mediteze, ca să 

poată să gândească limpede și să voteze pentru dvs. și nu a vrut. Asta este. Ce să le fac, 

aceștia sunt oamenii. Pe ăștia i-ați votat.  

Votații în continuare și vom avea aceeași liniște în sală și circ și panaramă. 

Eu am respectat Regulamentul, i-am atras atenția, l-am chemat la ordine, i-am 

dat avertisment, i-am ridicat dreptul să vorbească. Acesta este în Regulament. 

Îmi pare rău, așa înțeleg dumnealor să facă, și fac politică. 



42 

 

Nu este vina mea, îmi cer scuze încă o dată. Dacă o să am … o singură data … 

veți vedea că eu și partidul nostru PSD-ul, vor vota împotriva cetățenilor, dvs. aveți 

dreptul să veniți și să mă ridicați de aici, să mă dați afară. 

Niciodată nu am votat un proiect împotriva cetățenilor. Nu avem interese. Eu 

sunt medic, nu am interes să nu votez ca dvs. și tuturor să ne fie bine. Nu am avut și nu 

voi avea interesul acesta. 

Dar d-nul Bîrsan de când a venit, numai și numai împotrivă a fost pentru că nu-

și rezolvă probabil, că nu știu, problemele dumnealui. Probabil mai are niște probleme 

personale, bineînțeles. 

Deci, asta este realitatea. Îmi cer mii de scuze, știu că de fiecare dată sunt … la 

fel va fi panaramă și circ, la fel vor face. M-au amenințat de ieri, o să vedeți ce o să fie 

mâine. Ați văzut ce este. 

Nu le convine când le atragi atenția, nu le convine când îi faci să respecte legea 

și Regulamentul al acestui Consiliu, solemnitatea ședinței. Ei nu sunt în stare decât să 

jignească și să fie împotriva dvs.  

Îmi cer mii de scuze încă odată, în numele nostru, și al dumnealor, să știți că nu 

toți de acolo sunt rău intenționați. Dar nu au ce să facă, pentru că vor fi excluși în 

secunda următoare. 

Deci, în secunda următoare când o colegă a votat un proiect important pentru 

dvs. și pentru noi toți, a fost exclusă, da! 

Așa se întâmplă cu toți ceilalți de acolo! Vă spun că sunt câțiva care nu au nici 

un fel de problemă, sunt oameni cumsecade. Dar datorită faptului că sunt atent 

monoitorizați și dați afară, dacă nu votează proiectele … dacă nu sunt împotrivă, și nu 

merg pe acea linie, de a distruge, de a dezbina … pentru că până la urmă, haideți să fim 

… să ne înțelegem, suntem oameni cu toții și raționali, vor să nu se facă nimic în 

Focșani, datorită faptului că urmează o nouă alegere a primarului și își doresc mai 

multe șanse și își doresc să arunce cu noroi în Primarul în funcție, neinteresîndu-i că, 

cu această ocazie aruncă cu noroi în noi toți, pentru că noi, nu putem să avem un trai 

civilizat, nu putem să ne asociem și noi orașelor din Europa și celorlalte … chiar PNL-

iste, Oradea gen, care au înțeles și au făcut treabă bună, chiar dacă primarul este de la 

PNL, că nu avem nici un fel de problemă cu lucrul acesta, dar nu vor.  

Ați înțeles! Ei vor să joace în Liga Campionilor dar cu comportament de maidan. 

Cam asta este la ei. Și asta ați observant și dvs. în seara asta. 

Nu vă cunosc, habar nu am cine sunteți, nu v-am chemat eu aici. Probabil că 

supărarea dvs. v-a adus în acest moment în Consiliu, și probabil că v-a ajuns cuțitul la 

os și vă doriți și dvs. un trai mai bun.  

Și noi ne dorim, dar atât timp cât vor avea un ghimpe împotriva dvs. să știți că 

nu se va realiza, cel puțin în mandatul acesta.  

În celălalt dacă vom avea majoritate, chiar aș dori să veniți atunci să spuneți, 

domnule ați votat un proiect împotriva noastră. Și o să vedeți că nu o să se întâmple 

așa ceva.  
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Vă mulțumesc, îmi cer mii de scuze încă odată și pentru colegii mei consilieri 

de la PNL care nu toți sunt ca cei din față. Vă mulțumesc. 

De abia suntem la proiectul nr.2 … au trecut patru proiecte în două ore !”. 

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

voturi „pentru”.  

  Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ nici acest proiect nu a 
fost aprobat.  

Ca să știți, proiectele cu două treimi, nu or să fie niciodată aprobate, cel puțin în 

seara asta”. 

Se prezintă punctul 5 al ordinii 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;   

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

voturi „pentru”.  

Se prezintă punctul 6 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;  

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

voturi „pentru”.  

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

scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri 

inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; 

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

voturi „pentru”.   

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

completărilor 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;   

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

voturi „pentru”.  

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

modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

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

voturi „pentru”.    

Se prezintă punctul 10 al ordinii 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;   



44 

 

 

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

voturi „pentru”.     

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  „ca drept dovadă, chiar dacă 

erau în sală, același lucru s-ar fi întâmplat. Doar că, aveau să aducă jigniri, injurii la 

adresa noastră și a dvs. evident”. 

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

inițierii unui schimb de teren dintre municipiul Focșani și domnii Țigănescu 

Marian și Țigănescu Liliana Daniela;  

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

voturi „pentru”.     

Se prezintă punctul 12  al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 299/2018 

privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani, către 

Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea a unui teren în suprafață 

de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 4154, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani, în vederea derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii 

Roșii”;   

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

voturi „pentru”.    

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

constituirea Consiliului comunitar consultativ al municipiului Focșani și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia; 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „vă rog să faceți propuneri”. 

D-nul consilier Radu Nițu: „o propun pe d-na consilier Cătălina Lupu să facă 

parte din acest Consiliu Consultativ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: ”pentru comisia de numărare a 

voturilor faceți propuneri d-nule consilier Radu Nițu, vă rog”. 

 D-nul consilier Radu Nițu: „ propun pe d-nii Daniel Ungureanu, Emanuel 

Gongu și Mihai Petruț”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„rog aparatul tehnic să 

consemneze. Până atunci, mergem mai departe”.  

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

154/29.05.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii: „Reabilitare pasaj Cinematograf  Balada” din Municipiul 

Focsani, judetul Vrancea; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 460.  
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Se prezintă următorul punct al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație avizare lucrări de 

intervenție pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare si modernizare Piateța 

Teatru și Piațeta Milcov”; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 461.    

Punctul 15 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre   privind aprobarea 

indicatorilor tehnico economici  faza proiect tehnic și detalii de execuție pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a 

Primăriei municipiului Focșani”, a fost retras de pe ordinea de zi. 

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

indicatorilor tehnico economici faza Documentație avizare lucrări de intervenție 

pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare bloc situat 

în str. Măgura nr. 123”, municipiul Focșani, județul Vrancea; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 462. 

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

indicatorilor tehnico economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Reparație corp clădire servicii situată în Focșani, str. 

Cuza Vodă nr. 56”; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 463. 

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

indicatorilor tehnico economici  faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Construire gard împrejmuire și camere de luat vederi 

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu, str. Tinereții nr. 2”; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 464. 

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

modificării Hotărârii Consiliului local nr. 84/2018 privind aprobarea numărului 

de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al 

municipiului Focșani pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 465. 
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Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 7,50 mii lei, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2018, pentru susținerea proiectului „MOȘ CRĂCIUN LA CINEMA”, inițiat și 

organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani;  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 466.  

Se prezintă punctul 21 al ordinii 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; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 467.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „dacă erau lângă cetățeni, așa 

trebuia să decurgă o ședință, nu neapărat  să nu aibă un cuvânt de spus, dar, să fie alături 

de cetățeni”.  

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 1 și 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; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 468. 

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

tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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

voturi „pentru”.    

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

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului monument 

istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focșani, strada Cuza 

Vodă nr. 4-6, P. 9216-9220, aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae 

și Plăcintă Adina-Maria;   

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

voturi „pentru”.  

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr. 186/2017 privind 

alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 

Focșani;    
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „aici ar fi fost foarte multe 

discuții, dar  pentru faptul că nu sunt atît de multe, vă voi întreba domnilor consilieri 

dacă sunt discuții. Înțeleg că nu”.   

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

voturi „pentru”.    

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  „domnule director Statache, 

acest proiect nu a fost aprobat”. 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 16,30 mp. situat în 

Focșani, bdul. Unirii nr. 16, bl. A2, sc. 1, județul Vrancea, T. 193, P. 10587 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Cabinet Medical 

Individual – Dr. Mihai V. Ramona;  

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

voturi „pentru”.    

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 18,00 mp. situat în 

Focșani, str. Cuza Vodă nr. 57, județul Vrancea, T. 72, P. 4300 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către SC GEMAR SERCOM SRL 

reprezentată de domnul Ochian Gelu;  

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

voturi „pentru”.  

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 37,00 mp. situat în 

Focșani, str. Constructorului nr. 19, bl. P7, județul Vrancea, T. 211, P. %11590 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Cosma 

Norica;  

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

voturi „pentru”.   

 Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „nici d-na Cosma Norica nu 

beneficiază de această vânzare”. 

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 19,20 mp. situat în 

Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 14, bl. 14, județul Vrancea, T. 101, P. 5406 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Chirică 

Panaite;  

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

voturi „pentru”.    

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „nici d-nul Chirică Panaite nu a 

intrat în posesie”. 
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Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren pe o 

lungime de 68,00 m către ENGIE România SA – Distrigaz Sud Rețele SRL;   

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

voturi „pentru”.   

Se prezintă punctul 31 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

inițierii procedurii de cumpărare a apartamentului situat în municipiul Focșani, Aleea 

Căminului nr. 12, bl. G2, et. 3, ap. 72, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 31 și cu 12 voturi „pentru” proiectul  

nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 32 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

clasificării unității locative situate în str. Fulger, bl. 9, ap. 11, ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani, în locuință de serviciu; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 32 și cu 12 „voturi” pentru proiectul   

nu a fost aprobat. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Toate aceste proiecte sunt 

proiecte ale cetățenilor, ca drept dovadă, dacă ar fi fost pentru cetățeni nu ar fi plecat 

din sală! Domnul consilier Bârsan, depășindu-și constant cotribuțiile de consilier, m-a 

forțat să aplic legea! Dânșii dacă ar fi fost pentru cetățeni, ar fi stat în sală și ar fi votat!”  

Se prezintă punctul 33 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiției pentru un număr de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea 

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

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiator: consilier local, Ungureanu Daniel 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 33 și cu 12 „voturi” pentru proiectul 

nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 34 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei de priorități pe anul 2018, actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în 

conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza 

cărora se repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului 

de locuință socială; Iniţiator: consilier local, Radu Nițu. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Iarăși un proiect important, 

un proiect pentru focșăneni, un proiect care nu va fi votat din cauza faptului că domnii 

consilieri au preferat să părăsească sala, să-și facă conferință de presă, probabil, să 

fumeze, sau mai știu eu ce alte activități!” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 34 și cu 12 „voturi” pentru proiectul 

a nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 35 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza 



49 

 

prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Iniţiator: consilier local, Radu Nițu 

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

domnule consilier Iorga Marius Eusebiu!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Îmi cer scuze stimați colegi, dar nu pot să 

mă abțin să nu atrag atenția că și acest proiect și proiectele dinaintea proiectului nr 35 

într-adevăr, sunt pentru cetățenii din Municipiul Focșani care în pragul sărbătorilor și 

în prag de iarnă,  în acest anotimp rece care ne-a prins mai devreme decât îl așteptam, 

așteaptă un acoperiș și uitați în ce situație suntem, nu putem ajuta acești oameni! Sunt 

locuințe sociale, pentru oameni sărmani, pe care noi, practic, nu putem să-i ajutăm, 

suntem legați de mâini! Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc domnule 

consilier, într-adevăr, este dureros, dar trebuie să privim înainte cu speranță, poate le 

luminează Dumnezeu gândurile, și vor veni lângă dumneavoastră dragi cetățeni, nu 

lângă noi, suntem partide opozante deci nu este necesar neapărat să fie alături de noi, 

dar măcar alături de dumneavoastră! Ar fi chiar minunat să se întâmple acest lucru! 

Da! supunem la vot!” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 35 și cu 12 voturi „pentru” proiectul 

a nu a fost aprobat. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Nici acest proiect, din păcate, 

și cu durere vă spun că nu a fost aprobat!”  

Se prezintă punctul 36 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare 

a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Iarăși un alt proiect, banui că 

vă interesează, din păcate nu suntem decât 12, supunem la vot! Lăsați, amendamentul 

îl spuneți data viitoare…..și acest proiect a fost respins!” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 36 și cu 12 voturi „pentru” proiectul 

a nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 37 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții! Vă rog 

domnule consilier Mersoiu!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “Aici am un amendament! Vă mulțumesc, și 

anume se modifică art 4 și va avea următorul conținut: Art. 4 “Fațada va fi tratată ca 

un totunitar, este strict interzisă zugravirea parțială a fațadei indiferent de zona în care 

e amplasată clădirea! Proprietarii clădirilor au obligația să uniformizeze aspectul 

cromatic al clădirilor respectând prevederile prezentului regulament în decurs de  36 

de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament” Vă mulțumesc!”  
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc domnule 

consilier, dacă mai sunt alte discuții?”  

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț Mersoiu și se aprobă 

cu 12 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul 37 în integralitate și cu 12 voturi „pentru” proiectul a 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 469.    

Se prezintă punctul 38 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înființarea 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale și 

aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate speciale; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul 38 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr.  470. 

Se prezintă punctul 39 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

asigurării finanțării din bugetul local al municipiului Focșani a contravalorii 

transportului elevilor organizat prin curse regulate speciale la și de la instituțiile de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiu; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Se supune la vot proiectul 39 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 471. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: au scăpat micuții de două 

treimi! ar fi fost jale! Slavă Domnului! 

Se prezintă punctul 40 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind eliberarea 

licențelor de traseu pentru efectuarea  transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale operatorului de transport Transport Public SA; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul 40 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 472. 

Se prezintă punctul 41 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind adoptarea 

unor măsuri pentru declanșarea  procedurii de selecție pentru un membru în consiliul 

de administrație la Societatea PARKING Focșani S.A.; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul 41 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 473.Se prezintă punctul 42 de pe ordinea de zi: proiect de 

hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse 

regulate „Asociația Metropolitan Trans”; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul 42 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 474.  

Se prezintă punctul 43 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89685 din 18.10.2018 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere terenuri, cu 

suprafața de 22863,0 mp, în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale” – 
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ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 30, P. 153, nr. cad. 

10092/15N, 10092/26N, 58205, 56566, 59843, 61358, 55651, 55332, 55331, 54311, 

10092/22n, 58202, 58203, 58204, 55111, 10092/17N, 54312, 55662, 10092/11N, 

10092/13N, 0092/12N, 51080, 51081, 56378, pe terenul în suprafață de 22863,0 mp; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “La acest proiect nu particip la vot!” 

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

Secretar vă rog să notați!” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul 43 și cu 11 voturi „pentru” și 1 

neparticipare din partea domnului consilier Ionuț Mersoiu, proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 475. 

Se prezintă punctul 44 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89799 din 19.10.2018 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare de PUZ pentru 

atragerea în intravilan a terenului în suprafață de 5.100,0 mp pentru construire depozit 

de mobilă și împrejmuire” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan-

DN 23, T. 74, P. 384, Mândrești, nr. cad. 60594, pe terenurile în suprafață de 5.100,0 

mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul 44 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 476. 

Se prezintă punctul 45 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

taxelor practicate în anul 2019 și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea 

unor bunuri, de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A.; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul 45 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 477. 

Se prezintă punctul 46 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2018 

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

Se supune la vot proiectul 46 și cu 12 voturi pentru proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 478. 

Se prezintă punctul 47 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții! Vă rog 

domnule consilier Marius Iorga!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Vă mulțumesc domnule președinte, aș dori 

să fac un amendament, cu mai multe puncte, o să încep cu punctul 1 se diminuează 

suma de 1230,62 mii lei reprezentând credit de angajament pentru obiectivul de 

investiții reparații capitale și dotări în Sala de Ședinte a Primăriei Municipiului Focșani. 
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Se suplimetează cu 600 mii lei bugetul Primăriei la subcapitolul “instituții de 

spectacole și concerte” reprezentând subvenții acordate Ansamblului Folcloric “Țara 

Vrancei” pentru finanțare programe culturale. 

Se suplimentează cu 20 mii lei  din bugetul Primăriei la subcapitolul „alte acțiuni 

în domeniul culturii, recreării și religiei” la articolul bugetar mobilier aparartură 

birotică, și alte active corporale pentru mesh printat în policromie inclusiv montajul 

pentru 2 buc. 

Se diminuează cu suma de 620 mii lei subcapitolul bugetar “fond rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Local”.  

Punctul 2 se suplimentează cu suma de 499,34 mii lei reprezentând credit 

angajament pentru obiectivul de investiții reparație corp clădire servicii situat în Mun 

Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56.  

Se suplimentează cu suma 2154,70 mii lei reprezentând credit angajament pentru 

obiectivul de investiții reabilitare și modernizare Piațeta Teatru și Piațeta Milcov.     

Și ultimul punct din acest amendament, se suplimentează cu suma de 5 mii lei 

reprezentând credite de angajament și bugetare pentru obiectivul de investiții DALI 

reabilitarea/modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a 

Colegiului Tehnic Edmond Nicolau. Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc și eu domnule 

consilier, dacă mai sunt și alte amendamente, alte discuții?”  

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Marius Iorga și se aprobă cu 

12 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul 47 în integralitate și cu 12 voturi pentru proiectul a a 

fost aprobat devenind hotărârea nr. 479. 

Se prezintă punctul 49 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani 

nr.36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru 

producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către SC ENET 

S.A. Focșani; 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții! Vă rog 

domnule consilier Marius Iorga!” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Dacă îmi permiteți, aș avea și aici un 

amendament, Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani cu nr 

36/201/31 iulie 2012 va avea următorul cuprins: “prețul pentru producerea, transportul, 

distribuția și furnizarea energiei termice prevazut la art. 2 intră în vigoare începând cu 

data de 29.11.2018 ” Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc! Alte discuții? 

Înțeleg că nu!” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Marius Iorga și se aprobă cu 

12 voturi pentru. 
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Se supune la vot proiectul 49 în integralitate și cu 12 voturi “pentru” proiectul a 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 480. 

Se prezintă punctul 50 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind, 

îndreptarea erorii materiale strecurate în art.1 din HCL nr.442/31.10.2018 pentru 

modificarea alin.1 al art.1 din HCL nr.139/2018 privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,00 mp. situat în Focșani, 

str. Panduri nr.9, sc.6, adiacent ap.102, T 188, P 10178% aparținând domeniului privat 

al Municipiului Focșani, în favoarea domnilor Dima Adrian, Dima Maria Ilinca și 

Udrea Antoneta. 

Se supune la vot proiectul 50 și cu 12 voturi „pentru” proiectul nu a fost aprobat.   

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă rog domnule Secretar!” 

Se prezintă punctul 51 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

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

descrierea sumară  a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul 

”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a 

colegiului Tehnic Edmond Nicolau”. 

Se supune la vot proiectul 49 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 481.   

Se prezintă punctul 52 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.425/2018 privind aprobarea 

alocării sumei de 52,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018 

pentru organizarea manifestațiilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua 

Naționață a României; 

Se supune la vot proiectul 52 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 482.    

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Distribuim buletinele de vot, votăm, 

supunem la vot!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “….. mai avem doar ultimul 

proiect!”  

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Rog comisia să distribuie buletinele de 

vot ca să fim practici!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: Acesta este un vot secret dar 

nu este un secret că noi votăm pentru cetățeni și lucrăm pentru ei, nu plecăm la 

restaurant să ne întâlnim acum ca să facem discuții! 

Domnul consilier Mihai Petruț: Am procedat la verificarea și numărarea 

voturilor secret exprimate pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Focșani în Consiliul Comunitar consultativ al Municipiului Focșani.  

În urma numărării voturilor avem voturi “pentru” 12,  voturi “împotrivă” 0, 

voturi „nule” 0  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu:  “Supunem la vot!” 

Se supune la vot proiectul 12 și cu 12 voturi pentru proiectul a a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 483.    



54 

 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu:  S-a produs o confuzie și vreau 

să revin la proiectul, dacă sunteți de acord domnilor consilieri, la proiectul nr. 36 mai 

dau o dată citire: “proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 160/2017 

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat 

al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt discuții, 

vă rog domnule consilier Mersoiu  

 Domnul consilier Ionuț Mersoiu: unul din amendamente, că sunt mai multe 

amendamente, la Art. 1, pct. 1 se va modifica, e o greșeală de scriere, și va avea 

următorul conținut “art 22 lit g1 persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai 

acestora, la cerere, pot beneficia de un card legitimație pentru locuri gratuite de parcare, 

în parcările din Municipiul Focșani. Costurile aferente atribuirii cu titlu gratuit al 

parcărilor pentru persoanele cu handicap vor fi suportate de către autoritatea publică 

locală, în conformitate cu prevederile art 65 din Lg 448/2006 privin protecția și 

promovarea persoanelor cu handicap după cum urmează: tarif loc de parcare pentru 

personae cu handicap 120lei/an (aici era scris pe lună) deci 120lei /an  la care se adaugă 

TVA, modul de decontare se va face în baza unei situații întocmită de operator și 

înaintată serviciilor conpetente în acest sens”. Și mai avem o serie de amendamente 

propuse…..completarea anxeei la HCL 160/27.04.2017 venită de la S.C. PARKING 

S.A. prin decizia consiliului de administratie nr 42/02.11.2018 după cum urmează: 

propunere de modificare și completare a art. Nr 29 lit a din Hotărârea  Consiliului Local 

nr 160/2017 art 29 - 1. parcările publice cu plată sunt parcările cele mai solicitate din 

Municipiu 2. Taxa de utilizare a parcărilor se plătește direct la reprezentanții 

operatorului împuterniciti în acest scop în sistem de autotaxare utilizând parcometrele, 

încasatorii situați în apropierea locului de parcare sau prin SMS. 3. Pentru staționarea, 

parcarea în parcările cu plată din Municipiul Focșani, se percep următoarele tarife: a) 

tarifele pentru zona A valabile pentru autovehiculele cu masa mai mica de 3,5 tone și 

lungime până la 5m, plată directă sau autotaxare 2lei/oră, plata prin SMS 0,40 

EURO/oră la care se adaugă TVA, plata directă sau autotaxare 16lei/zi, plata prin SMS 

3,50Euro/zi la care se adaugă TVA. Zona A va fi cuprinză în petrimetrul format din 

următoarele străzi din Municipiul Focșani, str. Aurora, str. Ana Ipătescu, str. Cuza 

Vodă, str. Maior Gh. Pastia, Bd. Unirii, str. Leopoldina Bălănuță (Parcarea de la 

Electrica), Bd. Independenței. Tarifele valabile pentru zona B valabile pentru 

autovehiculelor cu masa mai mică de 3,5 tone și lungime de până la de 5m și anume 

plata directă sau autotaxare 1,5lei/oră, plata prin SMS 0,35EURO/oră la care de adaugă 

TVA, plata directă sau autotaxarea 12lei/zi, plata prin SMS 3,00Euro/zi la care se 

adaugă TVA.  Zona B va fi constituită din celelalte străzi și parcări cu plată de pe aria 

administrativă a Municipiului Focșani. Abonamente de parcare 100lei/lună se modifică 

și se propune astfel: abonament de parcare 300lei/lună tva inclus pentru persoanele 

juridice sau fizce valabil pentru un loc rezervat de parcare sau aprovizionare în 

parcarile cu plată în zona târgurilor și piețelor sau a zonele comerciale în intervalul de 

funcționare al parcărilor cu plată, adică de luni până sâmbătă de la ora 8,00 dimineața 
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la 21,00 și duminica de la 8,00-14,00. Anexăm acestui document fundamentarea 

înaintată de Societatea Parking Focșani SA care susține propunerile de modificare ale 

regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

Municipiului Focșani precum și reprezentarea în teren a perimetrului zonei A cuprinsă 

între strada str. Aurora, str. Ana Ipătescu, str. Cuza Vodă, str. Maior Gh. Pastia, Bd. 

Unirii, str. Leopoldina Bălănuță (Parcarea de la Electrica) și Bd. Independenței. Vă 

mulțumesc! 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: Vă mulțumesc și eu domnule 

consilier, supunem la vot amendamentul.  

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț Mersoiu și se aprobă 

cu 12 voturi “pentru”. 

Se supune la vot proiectul 36 în integralitate și cu 12 voturi „pentru” proiectul a 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 484.    

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: Proiectul a fost aprobat drept 

pentru care vă mulțumesc și vă urez o seară excelentă! 
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