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ROMANIA  

JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCSANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

PROCES VERBAL 

 

din 1 iulie 2016 

 

 

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

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

municipiului Focşani. 

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

informează că în sală este prezent d-nii Ciprian Nica Deputat PSD, Neagu Murgu 

Deputat UNPR, Sorin-Ionel-Florin Hornea Prefect al judeţului Vrancea, Marian 

Oprişan Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Dragoş Bîrlădeanu 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, d-na Mariana Grădinescu  Preşedinte 

al Judecătoriei Focşani, d-na Mariana Croitoru Vicepreşedinte al Tribunalului 

Vrancea. 

 

La şedinţă participă: 

 

 d-nul Cristi-Valentin Misăilă – Primar ales al municipiului Focşani ; 

 d-na  Cristina Pădineanu –  Inspector- Direcţia resurse umane ; 

 d-na Carmen Grosu – Director Direcţia Economică; 

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

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

agricultură, cadastru; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

 d-nul Florinel Ionaşcu - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector  Birou Proiecte; 

 d-nul Adrian Imireanu – Şef  Birou Proiecte ; 

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

 d-nul Răzvan Necula – Inspector Serviciul comunicare; 

 d-na Mirela Andrei – Inspector Serviciul comunicare; 

 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Inspector Administraţie publică locală; 

 d-nui Ion Soare – Inspector Compartiment Transport local; 
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 d-nul Iulian Alexandru – Şef Birou impozite şi taxe locale; 

 Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 

 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice  

Focsani; 

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială  

Focşani; 

 d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani ; 

 d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 

 d-nul Laurenţiu Mocanu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 

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

 d-nul Gigi Jipa  – Administrator SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA 

Focşani; 

 d-nul Ion Diaconu – Director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai instituţiilor subordonate şi ai mass-media locală. 

 

D-nul Sorin-Ionel-Florin Hornea Prefect al judeţului Vrancea: „Bună 

dimineaţa, doamnelor şi domnilor consilieri aleşi, stimaţi invitaţi, permiteţi-mi în 

calitate de Prefect, să dau citire la Ordinul 230/28.06.2016 privind convocarea 

consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire a Consiliului local al 

municipiului Focşani, judeţul Vrancea. 

Se convoacă în data de 01.07.2016, ora: 10,00, consilierii declaraţi aleşi la 

alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 05 iunie 2016, pentru 

şedinţa de constituire a Consiliului local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea. 

D-nule Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, vă rog 

să ne prezentaţi prezenţa. 

Vă fac precizarea că trebuie 2/3 din consilierii declaraţi aleşi să fie prezenţi la 

convocare” 

 

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

dimineaţa. 

1. AILINCUŢEI LAURIANA - prezent 

2. ALECSANDRESCU FLORIN-DORIAN - prezent  

3. BÎRSAN COSTEL  - prezent    

4. BUZOI DAN -  prezent     

5. DIMITRIU ANA-MARIA -  prezent 

6. DOBRE CLAUDIU-ALIN -  prezent  

7. DRUMEA ALINA  RAMONA -  prezent 

8. FILIMON IONUŢ - prezent 
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9. GONGU EMANUEL - prezent 

10. IORGA MARIUS-EUSEBIU – prezent 

D-nul Costel Bîrsan: “d-nule Secretar , dacă-mi permiteţi să intervin. 

Sunt Preşedintele interimar al UNPR Vrancea, v-am înmânat un document şi  

vă aduc la cunoştinţă că d-nul Marius Iorga, nu mai este membru UNPR. 

În conformitate cu art.6, alin.5 din Ordonanţa nr.35/2002 actualizată, vă solicit  

să luaţi act de faptul că d-nul Marius Iorga, nu are dreptul să participe la această 

şedinţă de constituire a Consiliului local Focşani, întru-cât acesta nu mai are calitatea 

de membru de partid UNPR Vrancea.  

Prin urmare, acesta nu poate fi validat ca şi consilier local, aşa cum este precizat în 

art.6, alin.5, în care am făcut referire, şi citez: în cazul în care, până la data validării 

un candidat ales, nu mai face parte din partidul pe a cărui listă … la cererea scrisă a 

partidului respectiv, mandatul acestuia nu poate fi validat, urmând a fi validat primul 

supleant pe listă”. 

  

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

consilier, am discutat cu dvs şi cu d-nul avocat care vă reprezintă, Constantinescu 

Doru, am zis, din punctul meu de vedere, facem apelul, după care, comisia de 

validare pe care dvs. o veţi desemna, va analiza hârtiile, care susţin sau nu susţin 

apartenenţa sau calitatea de ales local”. 

 

 D-nul Costel Bîrsan: “v-am prezentat nişte documente, prin care d-nul Marius  

Iorga, este exclus din partid. Ca urmare, nu va participa la constituirea acestui 

consiliu local”. 

 

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

să mă antepronunţ, reiau ceea ce v-am spus în particular, în prezenţa d-nului avocat, 

că din partea UNPR sunt hârtii contradictorii. 

Există hârtie din partea UNPR prin care dvs. excludeţi pe d-nul consilier  

Marius Iorga şi există hârtie din partea UNPR semnată, prin care rezultă că, atât dvs. 

cât şi următorii 3 consilieri şi-au pierdut calitatea de aleşi locali”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „v-am prezentat un document prin care eu sunt  

preşedintele partidului …„ 

 

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

consilier, ca interimar de preşedinte al partidului, nu este apanajul meu să o verific, 

dacă aveţi sau nu, această calitate …” 

 

D-nul Costel Bîrsan:”… este adevărat …” 

 

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

şi simplu o prezenţă. D-nul Prefect trebuie să constate că în sală sunt prezenţi 2/3 din 

Consiliul local, astfel încât să putem demara procedura de validare, de depunere a 

jurământului…”. 
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D-nul Costel Bîrsan: „… sunt de acord, dar este ilegal ceea ce faceţi dvs.,  

întru-cât d-nul Marius Iorga, nu mai este membru al UNPR …” 

 

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

este susţinerea dvs. d-nule consilieri …” 

 

D-nul Costel Bîrsan: „…sunt documente depuse la mapă. Nu este o părere,  

este o certitudine … linia partidului de la Bucureşti, d-nul Steriu, v-a comunicat şi 

dvs. Aveţi aceste documente şi vă rog frumos, să respectaţi legea”. 

 

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

respect şi vă asigur de acest aspect, doar că, eu nu mă pot substitui comisiei de 

validare care va analiza hârtiile de la partid. 

Continui”. 

  

11. LUPU CĂTĂLINA - prezent 

12. MARIA-PANAITE IRINA-ANCA – prezent 

13. MATIŞAN BOGDAN-EMILIAN - prezent 

14. MERSOIU IONUŢ - prezent    

15. MIHAI PETRUŢ - prezent  

16. MIRON MARIANA - prezent       

17. NEDELCU MIHAI - prezent   

18. RADU NIŢU - prezent 

19. ŞTEFAN ION -  prezent   

20. TĂNASE NECULAI -  prezent 

21.UNGUREANU DANIEL - prezent ” 

 

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

Prefect, în sală sunt prezenţi cei 21 de consilieri locali”. 

 

D-nul Sorin-Ionel-Florin Hornea Prefect al judeţului Vrancea: „având în 

vedere faptul că şedinţa poate să fie legal constituită pentru că sunt prezenţi 2/3 din 

consilierii declaraţi aleşi, o să mergem mai departe şi o să-l rog pe d-nul Radu Niţu, 

care deja este lângă mine, ca fiind cel mai în vârstă consilier împreună cu cei 2 

consilieri mai tineri, Cătălina Lupu şi Florin-Dorian Alecsandrescu, vor fi asistenţii 

dvs. pentru a conduce mai departe şedinţa. 

Eu vă rog să preluaţi conducerea şedinţei”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „vă mulţumesc d-nule Prefect”. 

Sărut mâna doamnelor, bună ziua domnilor, doamnelor şi domnilor consilieri, 

în conformitate cu dispoziţia art.24 din Legea 393 privind statutul aleşilor locali, 

propun, şi am constatat că grupurile de consilieri au fost formate …”. 
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D-nul Ion Ştefan: „nu au fost formate …”. 

 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „nu au fost !  

Atunci, propun o pauză pentru a discuta această problemă.  

Pe loc, o pauză de 2 minute…”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „avem nevoie de cel puţin 10 minute …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „d-nule … staţi să lămurim aici. 

D-nule, nu pot să vă spun consilier pentru că trebuie să fiţi validat. D-nule 

Ştefan, v-aş ruga următoarea chestiune, Consiliul local care s-a întrunit astăzi, se 

bazează pe nişte reguli foarte bine scrise şi le aveţi şi dvs. acolo la mapă. 

De la grupul PSD, este constituit grupul, nu? De la grupul PNL, este constituit 

grupul?...”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „nu. 

Avem nevoie de pauză …” 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „ce fel de pauză? Câtă pauză? Pe 

loc, aici …” 

 

D-nul Ion Ştefan: „de 10 minute”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „da domnule, ieşiţi şi vă 

consultaţi…”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule Preşedinte, conform legii, un grup 

pentru a se constitui trebuie 3 consilieri, da? 

În sală avem 2 grupuri mari, două partide mari, singurul lucru care trebuie 

lămurit este afilierea celorlalţi care nu au minim trei. Este foarte simplu”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „şi nu avem voie să ne consultăm?” 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „duceţi-vă domnule … 

Aţi avut 2 întâlniri şi nu aţi putut să … nici acum … noi rămânem pe loc, 

grupurile celelalte. 

Dvs. mergeţi şi apoi ne spuneţi”. 

 

 

Se ia o pauză. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”grupul PSD, comunicaţi liderul …” 
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D-nul Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD, liderul de grup va 

fi Matişan Bogdan-Emilian”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”grupul PNL, liderul …”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „din partea grupului PNL, Ion Ştefan”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”celelalte partide? UNPR ?” 

 

D-nul Costel Bîrsan: „ne afiliem la grupul PNL”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”d-nule Marius Iorga !” 

 

D-nul Costel Bîrsan: „d-nul Marius Iorga, nu are calitatea de a vorbi …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”d-nule, eu vă rog …”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „d-nule, nu aveţi dvs. dreptul să … un membru care nu 

mai este membru de partid …” 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”d-nule, eu vă rog …”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „eu sunt preşedintele UNPR Vrancea …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”d-nule, nu ştiu, o fi la dvs. acolo, 

aici nu … ”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „vă aduc la cunoştinţă. 

D-nule Prefect, v-am dat un document, prin care d-nul Preşedinte al partidului, 

d-nul Valeriu Steriu …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”nu suntem la partid aici …”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „D-nule Prefect, vă rog să faceţi uz de documentul pe 

care vi l-am prezentat…”. 

 

D-nul Sorin-Ionel-Florin Hornea Prefect al judeţului Vrancea: 

„rugămintea mea este să păstraţi decenţa. Vă rog mult de tot”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „D-nule Prefect, vă rog să faceţi uz de documentul pe 

care vi l-am prezentat, întru-cât eu sunt preşedintele interimar al UNPR Vrancea…”. 

 

 D-nul Marian Oprişan Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea: 

„închideţi microfonul”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „în ce calitate vorbiţi dvs. domnule …”. 
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D-nul Marian Oprişan Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea: „în 

calitate de şef al administraţiei publice judeţene Vrancea”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „d-nule Secretar, aţi dat cumva cuvântul …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”d-nule, vă rog să închideţi 

microfonul şi să respectăm disciplina. Suntem la Consiliul local”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „D-nule Prefect, vă rog să luaţi act de documentul pe 

care vi l-am transmis …”. 

 

D-nul Marian Oprişan Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea: „d-nule 

Prefect, d-nule Secretar, d-nule Preşedinte de şedinţă, doamnelor şi domnilor 

consilieri, municipiul Focşani, este o entitate administrativă, în care oamenii trăiesc 

paşnic, cinstit şi civilizat şi conform legii. 

D-nule Secretar, d-nule Prefect şi d-nule Preşedinte de şedinţă, conform 

regulamentelor şi a legii aveţi obligaţia să menţineţi ordinea şi liniştea publică în 

această sală pentru că aici nu este maidan, şi nu este stradă, ca să ne înţelegem foarte 

clar, iar cei care perturbă liniştea şi buna desfăşurare a acestei şedinţe, trebuie 

evacuaţi din sală. 

Vă rog să luaţi măsurile care se impun conform legii. Vă mulţumesc”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”d-nule, vă rog, vreţi să ieşiţi … noi 

trebuie să continuăm şedinţa, da ! 

 

D-nul Neculai Tănase: „d-nule preşedinte, eu vă rog să conduceţi această 

şedinţă în mod legal, şi vreau să vă mai atrag atenţia că, atât d-nul Marian Oprişan 

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea cât şi alţi invitaţi, au acelaşi statut. 

Deci, nu discutăm aici de pace şi prietenie. Noi discutăm după lege, da, vă rog 

frumos”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”grupul ALDE?”. 

 

D-na Cătălina Lupu: „mă afiliez la grupul PSD”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu:”d-nul Emanuel Gongu?”. 

 

D-nul Emanuel Gongu: „mă afiliez la grupul PSD”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „UNPR-ul ?” 

 

D-nul Marius-Eusebiu Iorga: „d-nule preşedinte, iertaţi-mă că vă întrerup, nu 

m-aţi notat şi pe mine! 

La mine a rămas discuţia! 
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S-a întrerupt discuţia exact când era vorba de mine, vă rog din suflet să notaţi 

că mă afiliez grupului PSD”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „d-nule preşedinte, vă atrag atenţia că d-nul Marius Iorga 

nu are căderea să se pronunţe în această şedinţă, da?”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „vă rog să închideţi microfonul…”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „v-am adus la cunoştinţă că UNPR Vrancea se afiliază 

cu grupul PNL …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „urmează să ne întâlnim în comisia 

de validare. Corect. 

Şi mergem mai departe. 

Propun pentru comisia de validare să fie formată din 5 membri. 

Dacă în legătură cu numărul de 5 sunt ceva probleme? 

Dacă nu, supun la vot. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Cu 21 de voturi „pentru” comisia va fi formată din 5 membri”. 

  

Vă rog să faceţi propuneri pentru comisia de validare! 

 

D-nul Ion Ştefan: „îl propun pe d-nii Bârsan, Buzoi şi Gongu”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „Numărul de locuri cuvenite 

fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în 

cauză”. 

Grupul PSD, vă rog să faceţi propuneri, asta-i ordinea!  

 

D-nul Mihai Nedelcu: „Grupul de consilieri al PSD propune ca din comisie să 

facă parte domnii consilieri: Radu Niţu şi Bogdan-Emilian Matişan”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „din partea PNL, propun pe d-nii: Buzoi,Bârsan şi Gongu”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „dvs. Nu înţelegeţi un lucru, că nu 

puteţi, decât unul sau maxim doi. 

Cum facem aici?” 

Fiecare grup din Consiliul local, trebuie să fie reprezentat în comisia de 

validare. 

ALDE! 

 

D-na Cătălina Lupu: „subsemnata, Lupu Cătălina”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matişan: „îl propun pe d-nul Iorga”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „vă repet, d-nul Iorga nu are calitatea de membru UNPR. 
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D-nule Preşedinte, comiteţi o ilegalitate”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „comisia de validare hotărăşte 

această problemă …”. 

 

 

 

D-nul Costel Bîrsan: „dvs. aveţi o problemă de percepţie. Nu prea înţelegeţi 

Deci, d-nul Iorga nu are calitatea de membru UNPR, de câte ori să repet ca să 

înţelegeţi ?”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „eu am înţeles, comisia de validare 

…”. 

 

D-nul Costel Bîrsan: „nu poate fi propus, nu are calitate de membru UNPR”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „mergem mai departe. Supun la vot, 

fiecare propunere în parte, după cum urmează: 

 

Pentru d-nul Radu Niţu:   

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 12 voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nilor: Ionuţ Filimon, 

Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Ion Ştefan, Neculai Tănase, d-nele 

Alina Drumea, Irina-Anca Maria-Panaite şi Ana-Maria Dimitriu, d-nul consilier  

Radu Niţu a fost ales membru al comisiei de validare. 

 

Pentru d-nul Bogdan-Emilian Matişan:   

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 13 voturi „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nilor: Ionuţ Filimon, 

Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Neculai Tănase, d-nele Alina 

Drumea, Irina-Anca Maria-Panaite şi Ana-Maria Dimitriu, d-nul consilier   Bogdan-

Emilian Matişan a fost ales membru al comisiei de validare. 

 

Pentru d-nul Dan Buzoi:   

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 8 voturi „pentru” din partea d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Ion Ştefan, 

Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Neculai Tănase, d-nele Alina Drumea, Irina-Anca 

Maria-Panaite şi Ana-Maria Dimitriu, şi 13 voturi „abţinere” d-nul consilier  Dan 

Buzoi nu a fost ales membru al comisiei de validare. 

 

Pentru d-nul Costel Bîrsan:  

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 9 voturi „pentru” Ionuţ Filimon, Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, Costel 

Bîrsan, Neculai Tănase, d-nele Alina Drumea, Irina-Anca Maria-Panaite şi Ana-

Maria Dimitriu, Ion Ştefan şi 12 voturi „abţinere” d-nul consilier  Costel Bîrsan nu a 

fost ales membru al comisiei de validare. 
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D-na Cătălina Lupu: 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 13 voturi „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nilor:  Ionuţ Filimon, 

Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Neculai Tănase, d-nele Alina 

Drumea, Irina-Anca Maria-Panaite şi Ana-Maria Dimitriu, d-na consilier  Cătălina 

Lupu a fost ales membru al comisiei de validare. 

 

Pentru d-nul Marius-Eusebiu Iorga: 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 12 voturi „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nilor:  Ionuţ Filimon, 

Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Neculai Tănase, d-nele Alina Drumea, Irina-Anca 

Maria-Panaite şi Ana-Maria Dimitriu,  şi 2 voturi „împotrivă” din partea d-nilor Dan 

Buzoi şi Ion Ştefan, d-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga a fost ales membru al 

comisiei de validare. 

 

Comisia de validare, are următoarea componenţă: ….. 

 

D-nul Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte, conform legii, comisia de validare, 

trebuie să reprezinte situaţia … poziţia în Consiliul local. 

Vă rog eu frumos, să respectaţi legea. 

Deci, comisia de validare, poate fi formată conform algoritmului din Consiliul 

local … Vă rog să citiţi legea. 

D-nule Secretar, vă rog frumos să ne ajutaţi să respectăm legea”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „d-nule, la început când aţi făcut 

atâtea propuneri, aţi mai respectat algoritmul din Consiliul local? Vă întreb pe dvs.?" 

 

D-nul Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte, dacă cineva face o crimă, nu au dreptul 

să mai facă şi ceilalţi o crimă. Vă rog eu frumos… 

D-nule Preşedinte, d-nule Secretar, vă rog frumos să …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „vă mulţumesc, am înţeles. 

Dau cuvântul d-nului Secretar să prezinte situaţia de fapt”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 
„rezultatul votului dvs. este următorul: 

D-nul Radu Niţu – 12 voturi „pentru”. 

D-nul Bogdan-Emilian Matişan – 13 voturi „pentru”. 

D-na Cătălina Lupu – 12 voturi „pentru”. 

D-nul Marius-Eusebiu Iorga – 12 voturi „pentru”. 

 

Comisia de validare, aţi stabilit-o din 5 membri. Având în vedere că sunt 4, 

puteţi să faceţi o altă propunere pentru cel de-al cincilea membru, ca să completaţi 

comisia de validare. 
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D-nul Ion Ştefan: „d-nule Secretar, în discuţie era legalitatea comisiei, 

numărul … deci, reprezentarea paritară. 

Deci, PNL, are dreptul la 2 persoane în cadrul acestei comisii. 

D-nule Preşedinte, vă atrag atenţia că, grupul PNL are dreptul la 2 membri în 

comisia de validare”. 

 

D-nul Bogdan-Emilian Matişan: „solicitaţi grupului PNL să mai facă o 

nominalizare”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „d-nul Secretar a spus …vă rog să 

mai faceţi o nominalizare… ” 

 

D-nul Ion Ştefan: „domnule Preşedinte, vă rog să înţelegeţi că, grupul PNL, 

nu are nici un membru în această comisie”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „faceţi propunerea d-nule …”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte, că aduc la cunoştinţă că, grupul PNL, nu 

are nici un membru în această comisie…” 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „faceţi propunerea d-nule …”.  

 

D-nul Ion Ştefan: „avem 2 propuneri …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „faceţi o propunere d-nule …”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „avem 2 propuneri …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „da, şi suntem obligaţi să le validăm 

pe amândouă?” 

 

D-nul Ion Ştefan: „putem face altă propunere . Din partea PNL …”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „faceţi propuneri …”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „deocamdată, doresc să am 2 membri în această comisie … 

propun pe d-nii Buzoi şi Tănase”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „supunem la vot, în ordinea 

propunerii. 

 

Supunem la vot pe d-nul Dan Buzoi. 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 21 voturi „pentru” d-nul consilier  Dan Buzoi a fost ales membru al 

comisiei de validare”. 

Da, face parte din comisie. S-a completat comisia de validare … 
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D-nul Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte, am făcut două propuneri. Deci, PNL are 

dreptul la 2 persoane în această comisie.” 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „supunem la vot pe d-nul Neculai 

Tănase. 

 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 9 voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă” din partea d-nilor  Marius-

Eusebiu Iorga, Bogdan-Emilian Matişan, Mihai Nedelcu, Florin-Dorian 

Alecsandrescu, Ionuţ Mersoiu, Radu Niţu, Petruţ Mihai, Daniel Ungureanu, Emanuel 

Gongu şi d-nele Mariana Miron şi Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuţei,  d-nul 

consilier  Neculai Tănase, nu a fost ales membru al comisiei de validare. 

  

 Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „deci, comisia s-a format …”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte, comisia nu s-a format. Dvs. încălcaţi 

legea. 

PNL … grupul PNL, are dreptul la 2 reprezentanţi în această comisie de 

validare … ” 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „… bun, şi când aţi propus 3, ce 

era?” 

 

D-nul Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte, PNL … grupul PNL, are dreptul la 2 

reprezentanţi în această comisie de validare … ” 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „vă rog, comisia de validare, să se 

retragă pentru a studia dosarele consilierilor aleşi”. 

 

 

Se retrage Comisia de validare şi la revenirea în sală, Preşedintele de vârstă 

d-nul Radu Niţu: „comisia de validare şi-a ales preşedintele, în persoana Bogdan-

Emilian Matişan şi secretar d-nul Dan Buzoi. 

Dau cuvântul d-nului Preşedinte pentru a prezenta …” 

  

 D-nul Sorin-Ionel-Florin Hornea Prefect al judeţului Vrancea: „îmi cer 

scuze pentru că întrerup.  Vedeţi că aţi încălcat prevederile art.4 din Ordonanţa nr.35 

unde se stipulează numărul de membri în comisia de validare privind atribuirea 

mandatelor. 

D-nule Secretar, vă rog să precizaţi lucrul acesta şi să procedaţi în consecinţă”. 

 

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

d-nule Prefect, susţinerea dvs. că această comisie de validare nu respectă anumite 

proporţii s-a clarificat în momentul în care s-a completat comisia de validare prin 

votul deschis. 
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Acelaşi act normativ precizează faptul că, prin vot deschis se alege comisia de 

validare. 

Aţi fost prezent şi aţi constatat că numărul suficient şi obligatoriu ce trebuia 

obţinut nu a fost îndeplinit. Motiv pentru care s-a reluat şi s-a completat comisia cu 

cel de al cincilea membru”. 

 

D-nul Sorin-Ionel-Florin Hornea Prefect al judeţului Vrancea:”vă 

mulţumesc d-nule Secretar, eu v-am precizat … şi vedeţi articolul!”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „mergem mai departe. Fac o 

precizare …” 

 

 D-nul Marian Oprişan Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea: „nu 

puteţi d-nule Preşedinte să mergeţi mai departe, vă spun eu, şi vă rog să-mi daţi 

cuvântul. Nu puteţi merge mai departe pentru că Prefectul judeţului, va fi obligat în 

baza art.4 să vă invalideze şedinţa de constituire a Consiliului local. 

Deci, comisia de validare trebuie să respecte ponderea politică a fiecărui grup 

în cadrul Consiliului local”. 

 

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

„conform rezultatului constatat de către Biroul Electoral Municipal componenţa 

Consiliului local fără a face trimitere la persoane este următoarea: 

- PSD, a obţinut: 9 mandate; 

- PNL, a obţinut: 8 mandate; 

- UNPR, a obţinut 2 mandate; 

- ALDE, a obţinut 1 mandat; 

- Independentul, un mandat”. 

 

D-nul Marian Oprişan Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea: „corect  

d-nule Secretar. Mă iertaţi”. 

 

 D-nul Ion Ştefan: „d-nule Secretar, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că, 

Consiliul local este constituit din 21 de consilieri locali. 21 împărţit la 8, înmulţit cu 

5, dă o normă de reprezentare. 21 înmulţit cu 9, dă o normă de reprezentare. 

Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că partidul UNPR este partea grupului PNL. 

Deci, noi suntem 10 consilieri locali.  

21 împărţit la 10, ne dă o normă de reprezentare. 

Aş avea rugămintea să aduceţi la îndeplinire această normă conform legii. 

Deci, nu vă mai ascundeţi după tot felul de hârtii. Deci, sunteţi conştient că, 

grupul PNL din Consiliul local este constituit din 10 consilieri … Dacă grupul PSD 

este constituit din 11 … vă rog frumos să respectaţi legea”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule Secretar, s-a consemnat în 

procesul verbal că, candidaţii aleşi de la UNPR, unul şi-a manifestat apartenenţa la un 

grup iar celălalt şi-a manifestat apartenenţa la alt grup, şi aşa am ajuns la 12. 



 14 

Reprezentativitatea în Comisia de validare a fost făcută corect, fiecare partid 

care există în acest Consiliu local are câte minim un reprezentant. 

PSD, are 2, pentru că avem mai mulţi şi fiecare partid politic are câte unul”. 

 

D-nul Ion Ştefan: „d-nule consilier, în lege nu spune aşa ceva d-nule! Că unul, 

că doi, că 7. Trebuie să fim reprezentaţi … comisia de validare conform datelor pe 

care le avem, dacă nu ştiu aritmetică, nu avem decât să luăm un calculator. 

Deci, grupul PNL este reprezentat în Consiliul local de 8 membri şi plus cei 2 

de la UNPR, 10 consilieri”. 

 

D-nul Sorin-Ionel-Florin Hornea Prefect al judeţului Vrancea:”eu v-am 

făcut precizarea, să vedeţi prevederea articolului. Dvs. bineînţeles sunteţi în drept să 

faceţi ce vot doriţi dvs., eu v-am făcut această precizare”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „mergem mai departe. 

Aş face precizarea, validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordinea 

alfabetică cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. 

Persoana al cărui mandat este supus validării sau invalidării, nu participă la 

vot. 

Vă rog să reţineţi această problemă. 

Dau cuvântul d-nului preşedinte Bogdan-Emilian Matişan. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „proces verbal încheiat astăzi: 

01.07.2016 la comisia de validare a Consiliului local al municipiului Focşani. 

Astăzi, data de mai sus, comisia de validare aleasă de Consiliul local al 

municipiului Focşani în şedinţa de constituire din data de 01 iulie 2016, a examinat în 

conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare legalitatea 

alegerii consilierilor. 

Comisia analizează documentele puse la dispoziţie. 

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Focşani sub 

nr.37953/21.06.2016, d-nul Ionel Cel Mare, anunţă faptul că se retrage din lista de 

consilieri locali şi că nu va participa la validarea mandatului. 

Prin adresa nr.377/20.06.2016 ALDE comunică numele şi apartenenţa politică 

a următorului supleant, în vederea validării mandatului, Vulpe Gheorghe-Lucian. 

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Focşani sub 

nr.38904/24.06.2016, d-nul Vulpe Gheorghe-Lucian, anunţă faptul că se retrage din 

lista de consilieri locali şi că nu va participa la validarea mandatului. 

Prin adresa nr.384/24.06.2016, ALDE comunică numele şi apartenenţa politică 

a următorului supleant, în vederea validării mandatului a d-nei Lupu Cătălina. 

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Focşani la 

nr.38152/22.06.2016, d-nul Necula Ionel-Gabriel anunţă faptul că demisionează din 

calitatea de consilier local ales la alegerile locale din 05 iunie 2016. 

Prin adresa 523/22.06.2016 PSD comunică numele şi apartenenţa politică a 

următorului supleant în vederea validării mandatului, Ungureanu Daniel. 



 15 

Prin adresa nr.274/13.06.2016 UNPR a prezentat lista consilierilor aleşi care au 

calitatea de membri ai partidului în vederea validării acestora în calitatea de consilieri 

locali, în persoana d-nilor Iorga Marius-Eusebiu şi Bîrsan Costel. 

Prin adresa nr.3/30.06.2016 înregistrată la Primăria municipiului Focşani la 

nr.40125/01.07.2016 şi la 40138/01.07.2016 UNPR, Organizaţia Vrancea înaintează 

Deciziile 3, 4  şi 5/2016 privind excluderea din partid a d-nului Iorga Marius-

Eusebiu, Preda Ionel şi Horhocea Dragoş-Puiu. Şi tot odată, nominalizează 

persoanele care urmează să fie validate în calitate de consilieri locali, respectiv d-nii 

Bîrsan Costel şi Bâcu Aurel. 

La nr.40126/01.07.2016  a fost înregistrată la Primăria municipiului Focşani, 

proiectul de hotărâre nr.305/30.06.2016 al Biroului politic permanent al UNPR, 

municipiul Focşani, privind excluderea d-nului Bîrsan Costel din calitatea de membru 

al UNPR. 

Prin adresa nr.307/30.06.2016, înregistrată la Primăria municipiului Focşani 

sub nr.40127/01.07.2016 UNPR Focşani solicită validarea în funcţia de consilier a  

d-nilor Iorga Marius-Eusebiu şi Preda Ionel. 

Urmare analizei dosarelor şi documentelor comisia constată că au fost 

respectate dispoziţiile legale, că au fost depuse rapoartele detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor electorale de către fiecare partid politic sau candidat independent. 

În condiţiile art.47, alin.5 din Legea nr.334/2006 şi că nu sunt cauze de 

incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună  validarea unui număr de 21 

de consilieri locali, după cum urmează: 

 

- Ailincuţei Lauriana – 5 voturi „pentru” 

- Alecsandrescu Florin-Dorian – 5 voturi „pentru” 

- Bîrsan Costel - 5 voturi „pentru” 

-    Buzoi Dan - 5 voturi „pentru”    

- Dimitriu Ana-Maria - 5 voturi „pentru” 

- Dobre Claudiu-Alin  - 5 voturi „pentru” 

- Drumea Alina-Ramona  - 5 voturi „pentru” 

- Filimon Ionuţ - 5 voturi „pentru” 

- Gongu Emanuel - 5 voturi „pentru” 

- Iorga Marius-Eusebiu - 4 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă” din partea  

d-nului Dan Buzoi 

- Lupu Cătălina - 5 voturi „pentru”  

- Maria-Panaite Irina-Anca - 5 voturi „pentru”  

- Matişan Bogdan-Emilian - 5 voturi „pentru” 

- Mersoiu Ionuţ - 5 voturi „pentru”    

- Mihai Petrut - 5 voturi „pentru”  

- Miron Mariana - 5 voturi „pentru”       

- Nedelcu Mihai - 5 voturi „pentru”   

- Radu Nitu - 5 voturi „pentru”  

- Stefan Ion - 5 voturi „pentru”   

- Tănase Neculai - 5 voturi „pentru” 

- Ungureanu Daniel - 5 voturi „pentru. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „în ordinea alfabetică începem  

validarea consilierilor: 

 

1. Doamna AILINCUŢEI LAURIANA 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nei  AILINCUŢEI 

LAURIANA  a fost validat. 

 

 

2. Domnul ALECSANDRESCU FLORIN-DORIAN 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru” mandatul de consilier local al d-nului ALECSANDRESCU  

FLORIN-DORIAN a fost validat. 

 

3. Domnul BÎRSAN COSTEL 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ?  

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului  BÎRSAN COSTEL 

a fost validat. 

 

4. Domnul BUZOI DAN 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului   BUZOI DAN a fost 

validat. 

 

5. Domnul DIMITRIU ANA-MARIA 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nei  DIMITRIU ANA- 

MARIA a fost validat. 

 

6. Doamna DOBRE CLAUDIU-ALIN  

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului  DOBRE CLAUDIU 

-ALIN a fost validat. 

 

7. Doamna DRUMEA ALINA RAMONA 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nei  DRUMEA ALINA-

RAMONA   a fost validat. 

 

8. Domnul FILIMON IONUŢ 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului  FILIMON 

IONUŢ  a fost validat. 

 

9. Domnul GONGU EMANUEL 
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Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului  GONGU 

EMANUEL  a fost validat. 

 

10.  Domnul IORGA MARIUS-EUSEBIU 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 11 voturi „pentru” şi 9 voturi „împotrivă”,din partea d-nilor consilieri Filimon 

Ionuţ, d-na Drumea Alina-Alina, d-nii Dan Buzoi, Dobre Claudiu-Alin, Bîrsan 

Costel, Ştefan Ion, Tănase Neculai, d-nele Maria-Panaite Irina-Anca, Dimitriu Ana-

Maria, mandatul de consilier local al d-nului   IORGA MARIUS-EUSEBIU a fost 

validat. 

 

D-nul Bîrsan Costel: „d-nule Preşedinte, d-nule Secretar, vă reamintesc,  

validarea este ilegală”. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: 
 

11. Doamna LUPU CĂTĂLINA 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nei  LUPU CĂTĂLINA   

a fost validat. 

 

12. Doamna MARIA-PANAITE IRINA-ANCA 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nei  MARIA-PANAITE 

IRINA-ANCA a fost validat. 

 

13. Domnul MATIŞAN BOGDAN-EMILIAN 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului MATIŞAN  

BOGDAN-EMILIAN   a fost validat. 

 

14. Domnul MERSOIU IONUŢ 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului  MERSOIU IONUŢ   

a fost validat. 

 

15. Domnul MIHAI PETRUŢ 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului MIHAI PETRUŢ a 

fost validat. 

 

16. Doamna MIRON MARIANA 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20  voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-na  MIRON MARIANA 

a fost validat. 
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17.  Domnul NEDELCU MIHAI 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului NEDELCU MIHAI  

a fost validat. 

 

18. Domnul RADU NIŢU 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului RADU NIŢU a fost 

validat. 

 

 

 

19. Domnul ŞTEFAN ION 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului ŞTEFAN ION  a 

fost validat. 

 

20. Domnul TĂNASE NECULAI 

Cine este „pentru” ?  Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu 20 voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului  TĂNASE 

NECULAI  a fost validat. 

 

21. Domnul UNGUREANU DANIEL  

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

     Cu 20voturi „pentru”, mandatul de consilier local al d-nului UNGUREANU  

DANIEL a fost validat. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „supun la vot validarea mandatelor 

consilierilor”. 

Cu un număr de 21 voturi „pentru”, sunt validate mandatele consilierilor aleşi 

la alegerile din data 5 iunie 2016, prin hotărârea nr. 200.  

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „urmare a jurământului depus astăzi 

prin hotărârea nr.201 … 

Depunerea jurământului de consilieri … 

Vreau să fac precizarea că în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 

consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local 

Jurământul.” 

Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului 

Focşani  da citire jurământului, iar noi consilierii vom jura. Cu mâna stângă pe Biblie 

şi Constituţia României şi în cazul când nu doriţi să puneţi şi pe Biblie, se va 

consemna în procesul-verbal şi în formularul care vi se înmânează 

  Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de 

drept. 
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Rog doamnele şi domnii prezenţi să se ridice în picioare.   

 

D-nule Secretar, vă rog să citiţi jurământul. 

 

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

   

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 

Focşani. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

 

Vă invit d-nilor consilieri, în ordine alfabetică, cu mâna stângă pe Biblie şi 

Constituţie, să pronunţaţi cuvîntul „Jur”, după care semnaţi Jurământul. 

 

Consilierii se prezintă, în ordine alfabetică şi depun jurământul şi semnează. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: ”urmare a jurământului depus, 

supun la vot ca legal constituit Consiliul Local”. 

 

Cu un număr de 21 voturi „pentru”, se declară ca legal constituit Consiliul 

local al municipiului Focşani, urmare a alegerilor din data de 5 iunie 2016, prin 

hotărârea nr. 201. 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „dau cuvântul d-nei Mariana 

Grădinescu, Preşedinte al Judecătoriei Focşani, pentru a prezenta Sentinţa. 

Rog asistenţa să se ridice în picioare”. 

 

D-na Mariana Grădinescu, Preşedinte al Judecătoriei Focşani: „Bună ziua, 

dau citire Sentinţei Civile nr.5917, pronunţată la data de 17 iunie 2016 de către 

Judecătoria Focşani, dată în Cameră de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică la 

acea dată. 

În temeiul art.58, alin.1, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, validează alegerea în calitate de Primar al municipiului Focşani a d-nului 

Misăilă Cristi-Valentin, candidat din partea PSD”. 

Invităm pe d-nul Primar, să depună jurământul. 

 

D-nul Primar al municipiului Focşani, Cristi-Valentin Misăilă, pune mâna 

stângă atât pe Constituţie cât pe Biblie, după care citeşte şi semnează jurământul de 

credinţă. 

   

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 

Focşani. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". 

  

D-nul Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, 

înmânează eşarfa de Primar al Municipiului Focşani, d-nului Primar  Cristi Valentin 

Misăilă. 
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Urmează felicitările adresate de către consilieri, primarului şi mulţumirile 

pentru participarea invitaţilor la şedinţă.  

 

 

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „ urmează PUNCTUL VI 

ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ, pe o perioadă de 3 luni. 

  

Preşedintele de vârstă d-nul Radu Niţu: „vă rog să faceţi propuneri pentru 

funcţia de preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 3 luni. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „doresc să-l propun ca preşedinte de 

şedinţă, pe o perioadă de 3 luni, pe d-nul consilier Bogdan-.Emilian Matişan”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „doresc să-l propun ca preşedinte de şedinţă, pe o 

perioadă de 3 luni pe d-nul consilier Emanuel Gongu”. 

 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „mulţumesc. Refuz”. 

 

Nu mai sunt propuneri. 

Se supune la vot prima propunere făcută de d-nul consilier Marius-Eusebiu 

Iorga, pentru d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan. 

 

Cine este „pentru” ? Cine este „împotrivă” ? Dacă se „abţine” cineva ? 

Cu un număr de 21 voturi „pentru”, se adoptă hotărârea nr.202 privind 

alegerea domnului consilier local  Bogdan-Emilian Matişan, ca preşedinte de şedinţă 

pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna iulie 2016. 

 

Preia lucrările şedinţei d-nul Bogdan-Emilian Matişan. 

 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „Bună ziua, pentru 

a începe prima noastră şedinţă ordinară de astăzi aş vrea să supun la vot o propunere 

de ordine de zi. 

Pe primul loc, constituirea comisiilor de specialitate, ca să putem lucra, ca să 

putem funcţiona şi alegerea unui viceprimar şi la al doilea punct, alegerea celui de al 

doilea viceprimar. 

Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi!” 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot şi se adoptă cu 18 voturi  „pentru”, 2 voturi 

„împotrivă” din partea d-nilor consilieri Ion Ştefan şi Ionuţ Filimon, şi 1 vot 

„abţinere” din partea d-nului consilier Neculai Tănase. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „rog distinşii 

consilieri, să facă propuneri pentru comisiile de specialitate. 
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În comisiile de specialitate, după cum cunoaşteţi, avem: Comisia de buget şi 

administraţie publică, unde sunt 15 membri. Comisia de urbanism şi agricultură, unde 

sunt 15 membri. Comisia pentru drepturile omului, cultură, învăţământ, sănătate şi 

sport, sunt 13 membri.  

Nominalizările se fac cel puţin pentru 2 comisii. Iar pentru respectarea 

algoritmului, urmare alegerii din 5 iunie 2016, vă propun următoarea componenţă: 

- Grupul PSD, la comisia de buget, 7 membri, pe care o să-i nominalizez 

şi o să-i propun eu:  

- Bogdan-Emilian Matişan, Ionuţ Mersoiu, Florin-Dorian  

Alecsandrescu, Radu Niţu, Mihai Nedelcu, Daniel Ungureanu, Lauriana Ailincuţei. 

Aştept propuneri din partea grupului PNL”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte, vă rog să precizaţi câte 

persoane putem nominaliza”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „6”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „pentru comisia de buget:  

  - Ionuţ Filimon,  Ana-Maria Dimitriu, Costel Bîrsan, Ion Ştefan, 

Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „din partea 

UNPR?” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „văd că d-nul Bîrsan a fost propus de 

către Ion Ştefan, eu am făcut parte din comisia de buget, şi vă rog să mă notaţi pe 

mine”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Preşedinte Marian Oprişan, i-aţi 

trimis nepregătiţi azi! 

Trebuia să faceţi un pic de pregătire înainte”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nul Tănase, nu 

v-a dat nimeni cuvântul”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „eu cred că am dreptul să vorbesc aici, nu 

sunt invitat”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „când o să vă dau 

cuvântul d-nule Tănase”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „o propun pe d-na Alina Drumea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „din partea cui?” 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „păi, dvs. aţi spus din partea UNPR!” 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nul Emanuel 

Gongu”. 

 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „accept. Mulţumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „comisia de 

urbanism, sunt 15. 

- Din partea grupului PSD:  

- Bogdan-Emilian Matişan, Florin-Dorian Alecsandrescu, Ionuţ Mersoiu, 

Radu Niţu, Mariana Miron, Mihai Petruţ, Daniel Ungureanu”. 

  

D-nul consilier Costel Bîrsan: „câte persoane d-nule Preşedinte?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „aştept propuneri 

de la  PNL”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan:   Neculai Tănase,  Claudiu-Alin Dobre, Dan 

Buzoi, Ion Ştefan, Ionuţ Filimon, Maria-Panaite Irina-Anca”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „mai propun pe  

d-na Lupu Cătălina de la ALDE”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Preşedinte, mă întrebaţi şi pe mine, vă 

rog!” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „vă rog!” 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „pot să mă autopropun! Mulţumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „comisia drepturile 

omului, cultură, învăţământ, sănătate şi sport, sunt 13. 

 

Nominalizări, 6, de la grupul PSD: 

- Marian Miron, Mihai Petruţ, Lauriana Ailincuţei, Mihai Nedelcu, Daniel 

Ungureanu, Cătălina Lupu. Şi-l propun şi pe d-nul Emanuel Gongu, că se pricepe la 

sport. 

 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „mulţumesc. Accept”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan:  „Maria-Panaite Irina-Anca, Alina Drumea, Ana- 

Maria Dimitriu, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase. 

 

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

să intervin, calculaţi bine, pentru că regulamentul prevede ca fiecare consilier să facă 
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parte din două comisii. Cred că d-nul Tănase, este nominalizat în 3 comisii. S-ar 

putea ca cineva să rămână fără două comisii. 

Pentru a-şi primi indemnizaţia, consilierul trebuie să participe la două comisii 

şi un plen. O şedinţă ordinară sau extraordinară, după caz”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „d-nul Dan Buzoi”. 

 

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

locul d-nului Tănase”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „da”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-na Drumea, 

sunteţi în 2 comisii!” 

 

D-na Alina Drumea: „da”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Preşedinte, dacă-mi permiteţi, de la 

UNPR propun pe d-na Alina Drumea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „tocmai am 

solicitat asta. 

Supun la vot proiectul de hotărâre cu privire la constituirea comisiilor de 

specialitate, aşa cum au fost ele nominalizate”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  şi desemnarea membrilor 

acestora.constituirea comisiilor de specialitate, şi se adoptă cu 21 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 203. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „pentru a merge 

mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, alegerea unui viceprimar al 

municipiului Focşani, ” 

Vă rog, faceţi propuneri!” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „d-nule preşedinte, avem 2 viceprimari…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:”da, 2 viceprimari, 

două proiecte de hotărâre. Simplu. 

Vă rog să nominalizaţi prima propunere!”. 

 

D-nul consilier Florin-Dorian Alecsandrescu: „îl propun pe d-nul consilier 

Ionuţ Mersoiu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan:”vă rog să se 

consemneze. 
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D-nule consilier, sunteţi de acord!” 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „da, sunt de acord”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „mulţumesc. 

Vă rog a doua propunere !” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „îl propun pe d-nul consilier Dan Buzoi”. 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „îl propun pe d-nul consilier Emanuel Gongu”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „mulţumesc. 

Sunteţi de acord? 

 

 

D-nul consilier Emanuel Gongu: „mulţumesc foarte mult. Refuz”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „mulţumesc. 

Vă rog, propuneri pentru al doilea viceprimar!”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „îl propun pe d-nul Marius-Eusebiu Iorga”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „acceptaţi d-nule 

consilier ?” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „da, vă mulţumesc, este o onoare”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „vă rog să se 

consemneze că se acceptă 

 Următoarea propunere dacă mai este!” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „d-na Ana-Maria Dimitriu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „acceptaţi d-na 

consilier ?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „da, accept”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: Mai sunt şi alte 

propuneri? Nu mai sunt. Rog aparatul de specialitate să pregătească buletinele de vot. 

Până atunci, vă rog să constituim şi comisia de numărare a voturilor. 

 

Din partea grupului PSD, propun pe d-nii consilier Mihai Nedelcu şi Florin-

Dorian Alecsandrescu. 
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D-nul consilier Ion Ştefan: „din partea grupului PNL, propun pe d-nul Neculai 

Tănase”. 

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în 

vederea votării. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „am o rugăminte la 

d-nii consilieri, pentru că avem oarece informaţii de fraudă şi pentru a evita anumite 

neplăceri, vă rog să nu intraţi în cabina de vot cu telefoanele mobile. 

Pentru securitatea votului, vă supun atenţiei d-nilor consilieri, interzicerea cu 

telefoanele mobile în cabina de vot. 

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abţine cineva? ”. 

 

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „eu propun să intrăm fără pantofi, ca să fim 

mai siguri …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „asta-i alegerea 

dvs., faceţi  ce doriţi!” 

 

Preşedintede Comisiei pentru numărarea voturilor, d-nul Florin-Dorian 

Alecsandrescu, dă citire procesului-verbal cu rezultatul votului.  

Astfel, comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului 

fiind următorul: 

 

                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Ionuţ Mersoiu    12            9      - 

D-nul Dan Buzoi       9          12      - 

 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „urmare 

rezultatului alegerii de la primul punct, privind alegerea viceprimarului, noul 

Viceprimar al municipiului Focşani, unul dintre ei, se numeşte d-nul Ionuţ Mersoiu”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea unui 

viceprimar şi se adoptă cu 21 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 204. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „felicitări d-nule 

Viceprimar”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „mulţumesc”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „trecem la cel de al 

doilea proiect de hotărâre, alegerea celui de al doilea viceprimar. 

Rog comisia de numărare să distribuie buletinele de vot”. 

 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în 

vederea votării. 

 

Preşedintede Comisiei pentru numărarea voturilor, d-nul Florin-Dorian 

Alecsandrescu, dă citire procesului-verbal cu rezultatul votului.  

Astfel, comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului 

fiind următorul: 

 

                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Marius-Eusebiu Iorga    12            9      - 

D-na Ana-Maria Dimitriu       9          12      - 

 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea unui 

viceprimar şi se adoptă cu 12 voturi  „pentru” şi 9 voturi „împotrivă” din partea  

d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, d-nelor Alina 

Drumea, Maria-Panaite Irina-Anca, Ana-Maria Dimitriu, Costel Bîrsan, Ion Ştefan, 

Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 205. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „cu 12 voturi 

„pentru” d-nul Marius-Eusebiu Iorga, este al doilea viceprimar al municipiului 

Focşani. Felicitări d-nule Viceprimar”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan, constată că au fost 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte 

tuturor pentru participare.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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