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                ROMANIA  

        JUDEŢUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCŞANI 

          CONSILIUL LOCAL 

          

  

 
 

PROCES VERBAL                                   

   
din 10 noiembrie 2016      

 
 
 
 

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

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

Municipiului Focşani. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, 
deschide şedinţa extraordinară din 10.11.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia  

d-nului Primar nr.4352/04.11.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 
18 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nele consilier Alina-

Ramona Drumea şi d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, aflaţi în delegaţie, în 

interes de serviciu, precum şi d-na consilier Mariana Miron. 

 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.  

  

   La şedinţă participă: 

  

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

■  d-nul Iulian Manoliu – Consilier, Cabinet Primar; 

■  d-na Micşunica Baciu – Director executiv - 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 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-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

   ■  d-nul Răzvan Necula – Inspector Serviciul comunicare; 

   ■  d-nul Dan Braşov – Inspector Birou Proiecte; 
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■  d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 

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

    Focşani; 

 

        La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:: prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 4 puncte: 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea partereniatului între Municipiul Focşani, 

Asociaţia „Viitor pentru femei”, com. Vînători, judeţul Vrancea şi SC Nuevo SRL 

Bucureşti, în vederea depunerii şi implementării proiectului „Sprijin pregătitor pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunităţile marginalizate din 

Municipiul Focşani”; 

 

2. proiect de hotărâre privind modificarea  art. 4.2 alin. 1 şi art. 5 din anexa la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.227/2016 privind aprobarea 

realizării de către MUNICIPIUL FOCŞANI în parteneriat cu SOCIETATEA REWE 

PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL  a investiţiei – „Sistematizarea 

intersecţiei străzilor Vîlcele – Prog. Gh. Longinescu”; 

 

3. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.420/2016 privind aprobarea înfiinţării PARKING 

FOCŞANI SRL, societate comercială de drept public şi de interes local, având ca 

asociat unic municipiul Focşani; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.1 din anexa 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.252/2010 privind aprobarea înfiinţării şi 

alegerii formei de gestiune a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor 

agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi oboarelor din municipiul Focşani; 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dacă în legătură cu proiectele de 

pe ordinea de zi avem de retras sau de adăugat proiecte !  

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „am o scurtă precizare de făcut şi aceea 

fiind ca … din păcate, de fiecare dată s-a creat deja o tradiţie de când s-a constituit 

acest nou Consiliu local, primim de fiecare dată mapa de şedinţă foarte târziu. 

Însemnând că astăzi la ora: 16,02 au mai venit proiecte în completarea ordinii de zi, 

astăzi la ora: 10,56.  

De asemenea şi vreau să vă aduc la cunoştinţă, conform Legii nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, art.40, alin.3, spune aşa, dacă îmi daţi voie să dau citire.  

Convocarea Consiliului local se face în scris prin intermediul Secretarul 

Unităţii Administrativ Teritoriale cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau 

cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţele extraordinare.  
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Şi aş prefera ca acest lucru să nu se mai întâmple, din simplul fapt, Grupul 

PNL, se va abţine de la aceste proiecte … ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „… aşa aţi hotărât!” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… dacă se va mai întâmpla …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „… dar nu astăzi! Dacă se mai 

întâmplă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dacă în legătură cu proiectele de 

pe ordinea de zi avem de retras sau de adăugat proiecte !  

Domnule Primar, poftiţi! 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „pe ordinea de zi, chiar dacă am 

primit critici, propun să se completeze ordinea de zi a şedinţei extraordinare de astăzi 

pe motive foarte bine întemeiate, şi mă refer aici la unele solicitări venite după 

convocare şi solicitări care trebuiau soluţionate cât mai curând şi am profitat de 

această ocazie a şedinţei extraordinare şi propun următoarele proiecte:    

 

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.343/2011 

privind aprobarea încheierii prin licitaţie publică a spaţiilor situate în „Perimetrul 

Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică” din Focşani; 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului: „Sprijin 

pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunităţile 

marginalizate din municipiul Focşani”; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local nr.32/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

municipiului Focşani 2014-2020; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1, alin.(12) din  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr.375/2016 privind aprobarea 

alocării sumei de 5,98 mii lei Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani 

pentru organizarea, în luna noiembrie 2016, a Festivalului Concurs Regional-

Interjudeţean de Folclor al elevilor de liceu „Vrancea, plai de dor”; 

 

 5. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 27 noiembrie – 

04 decembrie 2016, a Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei” în Moscova şi Sankt 

Petersburg, Federaţia Rusă, la invitaţia Ambasadei României în Federaţia Rusă, cu 

ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României.  

 

 
Se supune la vot completarea ordinii de zi, cu cele 5 proiecte şi se  aprobă cu 

18 voturi „pentru" .  
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Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se  aprobă cu 18 voturi 

„pentru”. 
                                                   

 

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

aprobarea partereniatului între Municipiul Focşani, Asociaţia „Viitor pentru 

femei”, com. Vînători, judeţul Vrancea şi SC Nuevo SRL Bucureşti, în vederea 

depunerii şi implementării proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunităţile marginalizate din 

Municipiul Focşani”; 
 

D-nul consilier Neculai Tănase: „îmi pare rău, nu vreau  să jignesc pe nimeni 

dar mi se pare că acest proiect este făcut aşa, un pic pe genunchi. Este neclar. 

Viitor pentru femei. Care este obiectul de activitate, cu ce se … o asociere de la 

Vînători cu o firmă din Bucureşti … s-a făcut vreun studiu de oportunitate pentru 

nevoile care … este un pic în nebuloasă acest proiect. 

Eu zic că ... înainte de a fi votat acest proiect, trebuia să se întâmple multe 

lucruri înainte şi abia după aceea … este bine de ştiut cu se va ocupa acest parteneriat 

între municipiul Focşani şi Viitorul pentru femei, SC FUEGO … NUEVO SRL, mă 

rog … ”. 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu este vorba de un viitor pentru 

femei în acest proiect de hotărâre.  

Dacă citim proiectul de hotărâre în detaliu, ne dăm seama că aceasta este 

denumirea unei asociaţii, care ne dorim să intre într-un parteneriat cu noi, cu 

municipiul Focşani şi cu  Consiliul local, în vederea stabilirii şi elaborării unei 

strategii de dezvoltare pentru comunităţile marginalizate. Şi când vorbim despre 

comunităţile marginalizate ne referim atât la comunităţile de romi, dar şi la 

comunităţile de nevoiaşi, de oameni care sunt în pragul sărăciei şi care nu au 

venituri”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „voiam să intervin asemenea colegului 

meu, Nicu Tănase, la acest proiect. 

Observ că una din firme, de fapt societatea comercială de fapt, că cealaltă este 

un ONG, SC NUEVO SRL, apare odată scris în acest proiect, ulterior apare NUEVO 

MARCOM SRL Bucureşti, şi atunci nu înţeleg, spuneţi-mi dvs. care este firma. 

Căutându-le şi pe site-ul www.e finanţe.ro, observ că la SC NUEVO SRL, este 

o firmă care apare deja ca şi dizolvată, din 27 aprilie 2010.  

Am sunat şi la acel număr de telefon care este trecut acolo de contact şi din 

păcate nimeni nu-mi oferă nici un fel de informaţii. La SC NUEVO MARCOM SRL 

nu am ajuns să mai sun. 

Nu înţeleg până la urmă care este firma, din acest proiect”. 

 

 

http://www.e/
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dar să ştiţi că noi am început 

şedinţa de comisie la orele: 15 şi bănuiesc că am luat câteva lămuriri, atât d-nul 

Primar cât şi d-na Director economic şi văd că tot nu s-a înţeles. 

L-aş ruga pe d-nul Primar să facă câteva …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „în primul rând aş vrea să vă spun un 

singur lucru. 

Nu este un proiect făcut pe genunchi. Este un proiect făcut la forţă majoră, 

forţaţi de Guvernul Cioloş, care nu a fost în stare un an de zile cât a fost la guvernare 

şi care a făcut politica PNL să scoată nişte ghiduri de finanţare pentru proiectele 

europene. 

Vă aduc la cunoştinţă că această iniţiativă este în urma Ordinului Ministrului  

Fondurilor Europene 1971/3.10.2016, cu termen de depunere a cererii de finanţare, 

16 noiembrie 2016. Tocmai acesta a fost principalul motiv pentru care am convocat 

această şedinţă extraordinară. 

Ori, dacă domnii guvernanţi aşa consideră că se pot face proiecte, noi ne 

supunem. Pentru că nici nu vrem pe urmă să fim criticaţi că nu am accesat aceste 

fonduri europene. Mai ales că sunt destinate unei categorii sociale foarte sensibile. Şi 

ştim foarte bine că avem foarte multe probleme cu aceste categorii sociale. 

De aceea am convocat această şedinţă  extraordinară, de aceea s-a făcut această 

selecţie. Selecţie care a fost făcută conform legii. Selecţie la care s-au înscris doar cei 

interesaţi, şi aceste societăţi, aveam obligaţia să facem o asociere între Autoritatea 

Publică Locală, un ONG şi o societate comercială. 

În urma selecţiei tuturor celor înscrişi s-a făcut un parteneriat din care fac 

parte, la fondarea acestui grup de acţiune locală, Asociaţia de Turism Montan 

Absolut Bucureşti, SC NUEVO MARCOM SRL Bucureşti, Asociaţia Viitor pentru 

femei Vînători, deci nu este vorba despre un proiect viitorul doar al femeilor, doar 

dacă suntem misogini, îmi pare rău, şi Asociaţia RENATO Jariştea, judeţul Vrancea. 

M-aş bucura să fie mai multe firme din judeţul Vrancea. Nu au fost interesate. Noi 

am făcut public acest anunţ, cei interesaţi şi cei selectaţi, aceştia sunt. 

De aceea consider că, dacă dvs. consideraţi că nu este oportun să aplicăm 

pentru accesarea acestor fonduri, atunci comunitatea marginalizată sau … din 

municipiul Focşani, o excludem din municipiu. 

Este un program finanţat atât pe Program Operaţional Regional cât şi pe 

Programul Operaţional Capital Uman, sunt sume stabilite foarte clar. 

O să vedeţi că mai este o hotărâre prin care, doar pentru strategia respectivă se 

pot accesa 50 mii Euro. În urma acestei strategii se va putea elabora ulterior 

programele foarte clare de incluziune a acestor comunităţi. 

Ce pot să mai spun, este un singur lucru. Primăria şi Consiliul Local, nu 

contribuie cu nici un leu. Este finanţare sută la sută. Dacă nici în aceste condiţii dvs. 

consideraţi că nu este normal să se întâmple aşa ceva, chiar îmi pare rău”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Primar, cu tot respectul, nu ştiu, 

poate dvs. aveţi dreptate dar, totuşi, când vezi o firmă care este în insolvenţă …”. 
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          D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:: „… nu este în insolvenţă. Este o 

eroare …”. 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „… cum dacă aşa este …”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… în raport este SC NUEVO 

MARCOM …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… deci, vă daţi seama, o firmă care este în 

insolvenţă, care este pe site-ul ANAF-ului crează suspiciuni. Eu nu cred că Guvernul 

Cioloş v-a învăţat să creăm aceste suspiciuni. Trebuia … şi Vrancea are nu ştiu câte 

firme, care se puteau înscrie, nu !” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dar nu s-au înscris. Nu putem  

să-i aducem …” 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… ştiu, dar, căutaţi, vă rog eu frumos, şi o 

să vedeţi că această firmă este în insolvenţă, NUEVO, FUEGO … cum se cheamă … 

SRL” 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „este NUEVO, sau NUEVO MARCOM, să ne 

înţelegem până la urmă ?” 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este NUEVO MARCOM. A fost o 

eroare şi pentru asta vă mulţumim d-na consilier, că îmi mai daţi un motiv să bag în 

comisia de disciplină …” 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „l-am ruga pe d-nul Braşov, colegul 

nostru să  ne daţi detalii …” 

D-nul Dan Braşov - Inspector Birou Proiecte: „ … a fost o greşeală. A fost o 

eroare de redactare a proiectului de hotărâre şi îmi asum această vină, şi îmi cer 

scuze.  

Este vorba despre operatorul economic SC NUEVO MARCOM SRL,  cel care 

apare şi în raportul ataşat proiectului de hotărâre”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „firmele au fost selecţionate …”. 

 

D-nul Dan Braşov- Inspector Birou Proiecte: „ … a fost o procedură de selecţie 

a partenerilor, sigur, în urma dispoziţiei d-nului Primar, s-au respectat toate normele 

legale”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „s-a înţeles. Ce nu aţi înţeles …” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „eu cred că s-a înţeles. Dar eu nu pot fi 

de acord cu ceva ce nu este profi redactat”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „este adevărat, dar explicaţia dată 

atât de d-nul Primar şi d-nul Braşov … eu cred că şi la comisie s-a mai explicat încă 

odată. ”. 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… cu amendamentul …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „ facem un amendament … vă rog 

d-nule consilier Iorga, faceţi amendamentul şi … ”. 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „…dacă-mi permiteţi, doresc să fac 

un amendament la acest proiect de hotărâre.  

Să modificăm, sau să trecem denumirea corectă şi să anulăm această eroare 

produsă de aparatul tehnic al primăriei”. 

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Marius-Eusebiu Iorga, nefiind 

adoptat cu 10 voturi „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-

Anca Maria-Panaite, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor 

consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Dan Buzoi şi Neculai 

Tănase. 

 
 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:” totdeauna spuneţi că vrem să 

facem ceva dar când vrem, vă opriţi”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „asta denotă în continuare că 

dumnealor duc politica Cioloş … care vin pe ultima sută de metri şi spun că nu vor să 

aibă grijă de comunităţile …” 

    

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

amendamentul formulat de d-nul consilier  Marius-Eusebiu Iorga, nefiind adoptat cu   

10 voturi „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca 

Maria-Panaite, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: 

Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Dan Buzoi şi Neculai Tănase. 

 
   

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea  art. 4.2 alin. 1 şi art. 5 din anexa la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.227/2016 privind aprobarea realizării de către 

MUNICIPIUL FOCŞANI în parteneriat cu SOCIETATEA REWE 

PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL  a investiţiei – „Sistematizarea 

intersecţiei străzilor Vîlcele – Prog. Gh. Longinescu”; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 453. 

 

  

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

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.420/2016 privind aprobarea înfiinţării PARKING FOCŞANI SRL, societate 

comercială de drept public şi de interes local, având ca asociat unic municipiul 

Focşani; 
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 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 11 

voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-

Panaite, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ 

Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi şi Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 

454. 

  
 

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

completării art.1 din anexa 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.252/2010 privind aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a 

serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a 

bazarurilor, târgurilor şi oboarelor din municipiul Focşani; 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ vreau să vă spun că ne bucurăm că aţi venit cu 

acest proiect, adică, este ceva benefic pentru cetăţenii din oraşul Focşani şi bănuiesc 

că se va face o organizare mai bună în piaţă, vor fi condiţii mai civilizate şi normale 

de comerţ în acea zonă. 

Vă mulţumim încă odată, pentru că acest proiect este iniţiat încă din mandatul 

trecut de către PNL şi că de abia acum a fost pus pe ordinea de zi”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 455. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „să nu uitaţi că la anterioara 

şedinţă dvs. v-aţi abţinut, tot PNL-ul. Ştiţi nu! ” .  

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „vreau să vă anunţ că în momentul în care vom 

primi proiectele şi nu vom avea în spate niciodată proiectul dezvoltat, ne vom abţine 

tot timpul. Deşi data trecută nu a avut nimic în spate, inclusiv la şedinţă”. 

 

 

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

modificarea anexei nr.2 la HCL nr.343/2011 privind aprobarea încheierii prin 

licitaţie publică a spaţiilor situate în „Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina 

Publică” din Focşani; 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ am discutat împreună şi la comisie, 

fiind o societate la care acţionar va fi Consiliul local şi Primăria municipiului 

Focşani, aş propune un amendament. 

Art.1, pasajul 2, şi anume, preţul de închiriere să-l modificăm de la 5 Euro, la 1 

Euro/mp./lună ” .      

 

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Marius-Eusebiu Iorga, se 

adoptă cu 11 voturi „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-

Anca Maria-Panaite, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor 

consilieri: Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi şi Neculai Tănase. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier  Marius-Eusebiu Iorga, fiind adoptat cu  11 

voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-

Panaite, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ 

Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi şi Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 

456. 

                                                                       

 

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

aprobarea depunerii proiectului: „Sprijin pregătitor pentru elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunităţile marginalizate din 

municipiul Focşani”; 

 

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

10 voturi  „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca 

Maria-Panaite, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: 

Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Costel Bîrsan şi Neculai Tănase. 

 

 

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

aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.32/2015 privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Focşani 2014-2020; 

 

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

10 voturi  „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca 

Maria-Panaite, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: 

Ionuţ Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi, Costel Bîrsan şi Neculai Tănase. 

 

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării art.1, alin.(12) din Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Focşani nr.375/2016 privind aprobarea alocării sumei de 5,98 mii lei Colegiului 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani pentru organizarea, în luna 

noiembrie 2016, a Festivalului Concurs Regional-Interjudeţean de Folclor al 

elevilor de liceu „Vrancea, plai de dor”; 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre,  fiind adoptat cu  17 

voturi  „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier: Costel Bîrsan,  

devenind hotărârea nr. 457. 

                                                                   

 

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

aprobarea deplasării, în perioada 27 noiembrie – 04 decembrie 2016, a 

Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei” în Moscova şi Sankt Petersburg, 

Federaţia Rusă, la invitaţia Ambasadei României în Federaţia Rusă, cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Naţionale a României.  
 



 10 

D-nul consilier Dan Buzoi: „grupul PNL se va abţine la acest proiect, întrucât  

s-a alocat suficienţi bani pentru activităţile cultural-artistice la Ţara Vrancei, din 

proiectul trecut”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „două precizări voiam să fac. 

Este vorba de o invitaţie venită ieri din partea Ambasadei României în 

Federaţia Rusă pentru a participa la sărbătorirea Zilei Naţionale a României la nivelul 

Ambasadei Ruse. 

Nu este vorba de alocare de sume suplimentare, dumnealor au în buget. Doar 

aprobăm deplasarea, şi aşa cum am spus şi la comisie, se aprobă deplasarea care se va 

face cu un autocar care este al SC Transport Public Local, deci, nu facem venituri în 

afara societăţilor comerciale din subordinea Consiliului local, pe de o parte. Iar pe de 

altă parte, suma, mi se pare derizorie, în comparaţie cu ceea ce pot dumnealor să facă 

pentru Vrancea în primul rând. 

Trebuie să reamintim faptul că Excelenţa Sa Ambasadorul României în 

Federaţia Rusă este originar din judeţul Vrancea. Tocmai din acest motiv am fost 

onoraţi de această invitaţie şi am vrut să dăm curs acestei invitaţii. 

Dacă dvs. consideraţi că este atât de mare suma pentru costurile acestei 

deplasări, costuri care, repet, sunt de fapt  cheltuieli de deplasare cu autocarul, care de 

fapt vor fi venituri ale SC Transport Public Local unde suntem acţionari majoritari, 

pe de o parte, iar pe de altă parte este vorba despre diurna care  o plătim Ansamblului 

Folcloric Ţara Vrancei, care, vă reamintesc este în subordinea Consiliului local. 

Deci, nu sunt sume care cred eu exced altor activităţi, pe de o parte. Pe de altă 

parte, vreau să vă reamintesc doamnelor şi domnilor consilieri că există o Hotărâre a 

Consiliului local de care bănuiesc că unii consilieri locali mai nou apăruţi pe scena 

politică nu o cunosc. Este vorba de HCL nr.55/2009 în care se spune foarte clar, este 

vorba despre aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

local a municipiului Focşani, unde, la art.49, alin.5 se spune foarte clar.  

Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi nu 

cred că am excedat acestui criteriu care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare şi 

numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. 

Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi se poate face numai cu 

acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.3. 

Şi vă reamintesc că le-am dezbătut şi le-am adus la cunoştinţa dvs. şi cu ocazia 

şedinţei comisiilor de specialitate, unde de altfel tot în acest regulament, la art.40, 

alin.2, se spune foarte clar, ordinea de zi se aprobă de comisie, la propunerea 

preşedintelui oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a 

unor probleme. 

Deci, nu este obligatoriu să vă aducem la cunoştinţă şi proiectele care intervin 

cu precădere  în urma unor probleme urgente pentru suplimentarea ordinii de zi    ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „doamnelor şi domnilor consilieri 

dvs. ştiţi că aşa cum … accesez la ceea ce a spus d-nul Primar, aşa cum ştiţi şi dvs. 

Ambasadorul României în Federaţia Rusă este vrâncean de-al nostru, este din 

comuna Vulturu. 

Am văzut aici, se duc în Federaţia Rusă şi inclusiv la Sankt Petersburg.  
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Domnilor, ce probleme? Ţara Vrancei ne-a făcut cinste în mai multe ţări din 

Europa, şi care-i problema, dacă a venit ieri … ce puteam să facem. Iar dvs.  ştiţi, şi 

cred că suntem conştienţi cu toţii, noi suntem la Consiliului local, consilierii suntem 

la dispoziţia cetăţenilor municipiului Focşani pentru orice proiect care este în 

beneficiul cetăţeanului sau în beneficiul comunităţii sau a unui grup din municipiul 

Focşani. 

Aşa că, nu ştiu de ce doriţi să ştrangulăm nişte activităţi care ne aduc şi cinste 

şi valoare municipiului Focşani”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „nu am dorit niciodată să ştrangulăm aceste  

activităţi. Dar v-am spus că am alocat o sumă destul de mare data trecută, la şedinţa 

trecută, încât nu mai este nevoie să mai alocăm acum o sumă derizorie, cum spunea 

d-nul Primar. Chiar dacă este derizorie, dânşii pot să facă deplasarea aceasta”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „deci, aşa cum spunea d-nul 

Secretar, fără aprobarea Consiliului local, ei, Ansamblul Ţara Vrancei nu pot pleca 

din Focşani, ca să ştiţi … ” 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… nu alocăm bani, le dăm voie să 

plece ….”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „nu alocăm bani. Dăm o aprobare 

de principiu, de a pleca din municipiul Focşani. Ţara Vrancei este subordonată 

Consiliului local, ştiţi foarte bine treaba aceasta”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… art.2 al hotărârii, domnule 

consilier, spune aşa. 

Cheltuielile aferente cazării, transportului şi diurnei vor fi suportate din bugetul 

propriu al Ansamblului Folcloric Ţara Vrancei, în condiţiile legii.  

Deci, dumnealor au în buget bani şi utilizează din bugetul dumnealor. Deci nu 

alocăm bani. Doar aprobăm deplasarea pentru a ne face cinste şi a duce faima 

judeţului, dacă consideraţi că avem o faimă din punctul acesta de vedere. Dar cred că 

… îmi pare rău, unii au alte păreri”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Preşedinte, eu mă voi abţine la toate 

proiectele de pe ordinea de zi care nu au fost aduse la cunoştinţă în termen legal.  

Mă abţin, repet. Nu sunt împotrivă.  

Dacă unii angajaţi ai Primăriei consideră că pot face glume pe seama unor 

consilieri, că nu citesc e-mail-urile, vreau să le aduc la cunoştinţă că, unii consilieri 

mai şi muncesc să-şi întreţină familiile şi să aducă venituri”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „scuzaţi-mă că intervin. Acest proiect 

l-am primit la ora 16,02 minute, tocmai am spus la începutul acestei şedinţe. Şi ceea 

ce spune d-nul consilier Bârsan este foarte adevărat. Nu există timpul real să poţi să 

parcurgi acel proiect”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „încă odată vă spun. Aşa a spus şi 

d-nul Primar, v-a precizat. Deci, noi aprobăm deplasarea, nu dăm nici un ban. 

Ce se întâmplă d-nule consilier Bârsan, proiectul a venit … solicitarea a venit 

aseară. Astăzi au muncit la proiect. Când trebuia să-l facă?” 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „cred că nu am fost bine înţeles, sau 

nu aţi citit Regulamentul doamnă şi domnilor consilieri. Este foarte clar. Proiectele 

care se propun spre a suplimenta ordinea de zi nici nu trebuie aduse la cunoştinţă. Pot 

fi aduse la cunoştinţă direct în şedinţă. Numai să fie aprobată suplimentarea ordinii de 

zi de către dvs., şi aţi aprobat-o. Le discutăm în plen dacă doriţi”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu am înţeles foarte bine ce spune d-nul 

Primar. Dacă nu trebuie aduse la cunoştinţă consilierilor, înseamnă că, consilierii nici 

nu trebuie să voteze, nu? Dacă nu trebuie să le aducă la cunoştinţă, cam aşa ar rezulta, 

nu! 

Deci, eu zic că, colegii anteriori s-au exprimat foarte bine. Atât timp cât nu ştii 

despre ce este vorba, pentru că am avut vreo cinci astăzi, în care efectiv eram 

spectatori acolo, nu ai cum să votezi aşa în necunoştinţă de cauză. Te mai trezeşti că 

mai bagă ceva, un amendament care apoi se interpretează, aşa că, nu suntem 

împotrivă, dar avem dreptul să ne abţinem, nu!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „d-nule consilier, s-a discutat la 

comisie foarte clar pe tema asta. De asemenea şi celelalte proiecte care au fost 

introduse pe ordinea de zi nu au lezat nici o problemă a activităţii Consiliului local, 

din contra, s-ar fi adus nişte fonduri municipalităţii şi nu ştiu de ce vă opuneţi 

lucrurilor acestea pentru care, vă spun sincer, pe cuvântul meu, o faceţi ori … că nu 

avem noi majoritate, că dacă erau cei doi nu aveam probleme. Dar din cauza situaţiei 

acestea …  

D-nule Bîrsan, v-am spus şi dvs. şi am vorbit şi la comisie, domnule, uitaţi  

d-na Murgoci este acolo se uită la dvs. ….” 

 

D-na Maria Murgoci - Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani: 

„imaginea pe care a făcut-o Ansamblul Ţara Vrancei în 22 de ani va rămâne în istorie 

pentru municipiul Focşani şi pentru judeţul Vrancea.  

Cartea de vizită pe care noi am făcut-o prin cultură este cea mai frumoasă, este 

cea mai trainică punte de legătură între popoare.  

Mă doare sufletul pentru că sunteţi împotrivă. Suntem români şi trebuie să ne 

iubim tot ce are mai de preţ neamul românesc, rădăcinile.  

Vreţi să fiţi români, iubiţi-vă neamul şi hai să ne facem imagine neamului prin 

cultura asta tradiţională pe care, aşa trebuie să o păstrăm precum icoana”. 

 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş vrea să mai adaug şi eu câteva 

cuvinte dacă îmi permiteţi. 
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Gândiţi-vă că oamenii aceştia, din cele 8 zile … deci, dacă m-ar plăti cineva, şi 

eu nu aş merge. Două zile jumătate la dus, două zile şi jumătate la întors. Dacă nu 

ştiţi câţi km. sunt până la Moscova, vă spun eu, trei mii şi ceva de km. O să le intre 

toate oasele peste tot. 

Deci, fac un efort să ajungă acolo”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „poate nu este uzual, dar vă rog frumos, aş  

solicita o pauză de 5 minute”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „înainte de vot sau după vot?” 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „înainte de vot”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „vă spun ceva. Eu trec în fiecare zi 

cu diferite probleme şi pe la Primărie şi în calitate de Preşedinte de şedinţă, şi vreau 

să vă spun că sunt foarte mulţi care muncesc, din Ansamblul doamnei de la Ţara 

Vrancei, unde chiar muncesc, se aude foarte multe cântece, zgomote, adică, dansează 

şi este păcat”. 

 

Se aprobă pauza. 

 

Se revine din pauză.  

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre,  fiind adoptat cu  11 

voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Irina-Anca Maria-

Panaite, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ 

Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Dan Buzoi şi Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 

458. 

  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „voiam să le mulţumesc doamnelor şi 

domnilor consilieri de la PNL, PDL, nu ştiu cum sunteţi dvs., pentru că nu aţi fost de 

acord cu acel proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local nr.32/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

municipiului Focşani 2014-2020 şi fac aceste precizări pentru că trebuie să ştie 

poporul şi în primul rând mulţumim doamnelor şi domnilor din mass-media că sunt 

astăzi prezenţi alături de noi.  

Era vorba despre includerea în această anexă a strategiei a patru clădiri 

monumente istorice categoria A. Trei, la solicitarea Consiliului Judeţean Vrancea şi 

unul la solicitarea Parohiei Sfântul Ioan, biserica de aici din Piaţa Unirii, tocmai 

pentru acelaşi motiv care făceam şi acel proiect de hotărâre privind strategia, 

incluziunea cetăţenilor marginalizaţi.  

Deci, este vorba de Casa Tatovici, mai exact fosta Casa a Căsătoriilor, Casa 

Alici şi Tribunalul Judeţean, toate aceste monumente istorice doreau a fi reabilitate de  

către Consiliul Judeţean Vrancea prin aplicarea la proiecte pe fonduri europene în 

Programul Operaţional Regional 2014-2020. 
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Iar Părintele Paroh de la Parohia Sfântul Ioan din Piaţa Unirii, de asemenea are 

deja cheltuiţi aproximativ 50 mii lei pentru elaborarea proiectului de reabilitare a 

monumentului istoric, şi care, s-ar părea că au fost cheltuiţi în zadar, tocmai abţinerii 

dvs. ”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „acest proiect de hotărâre nu se poate 

face, spre exemplu, defalcat ? 

De ce trebuie să fie depuse grămadă de fiecare dată, inclusiv la şedinţa trecută. 

Toate au fost grămară. Mereu sunt grămadă. De ce se votează …”.   

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „adică, să înţeleg că dacă erau separat 

Consiliul Judeţean, separat Parohia, votaţi Parohia şi nu votaţi Consiliul Judeţean,  

sau cum?”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „ar trebui să le face altă dată …”.   

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu, dar aici este vorba de o strategie 

a municipiului Focşani, nu este vorba nici de Consiliul Judeţean, nu este vorba nici de 

o parohie anume. Este vorba de monumente istorice care sunt situate pe teritoriul 

municipiului Focşani şi sunt în administrarea unor instituţii din judeţul Vrancea, da, 

în speţă Consiliul Judeţean Vrancea şi Parohia Sfântul Ioan”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „să înţeleg că tot la grămadă aş putea să 

achiziţionez şi eu un asemenea monument?  

Tot la grămadă, că pe Primărie nu o interesează ? ”.   

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „bag seamă că dvs. nu aţi înţeles rolul 

acestui proiect.  

Dacă vreţi să achiziţionaţi un asemenea monument, înseamnă că … vă doresc 

succes şi aveţi bani…  ”. 

 

D-nul consilier  Claudiu-Alin Dobre: „… am înţeles, în sensul în care sunt 

băgate la grămadă …”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „ d-nule consilier, nu ne împiedica 

cu nimic să votăm acest proiect, că nu ne costa pe noi Primăria şi Consiliul local 

nimic. Asta-i problema dvs., o problemă care o gândiţi cu capul lui altul”. 

 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dacă d-nul Primar a spus că noi nu am vrut 

să votăm, dar, când vezi un proiect, în care vezi viitor pentru femei, cu o firmă care 

este în insolvenţă. Trebuie făcut proiectul la modul serios. Haideţi să facem lucruri 

aşa, serios, să nu mai dăm vina pe mai ştiu eu cine, pe Guvern, pe mai ştiu eu ce …”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… o să facem  când o să ne dea voie 

Guvernul Cioloş sau poate Guvernul PSD care va veni curând la conducere” 

  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu, 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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