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                 R O M A N I A  

        JUDEŢUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCŞANI 

          CONSILIUL LOCAL 

          

  

 
 

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

   

din  17 august 2017      
 
 
 
 

   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 Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană este în  

concediu de odihnă, drept urmare d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu 

administraţie publică locală, agricultură, este înlocuitoarea de drept al acestuia, prin 

fişa postului. 

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

agricultură, deschide şedinţa extraordinară din 17.08.2017, şedinţă convocată prin 

dispoziţia d-nului Primar nr. 1418/11.08.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un 

număr de 20 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentând d-nul consilier 

Ionuț Filimon. 

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 - Primarul mucipiului Focşani;  

■  d-nul Dan Grigoraş - inspector Serviciul Impozite si taxe;   

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

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

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

■  d-na Cristina Dăscălescu - Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

■  d-na Magdalena Dumitrescu - Şef Serviciu administrarea patrimoniului ; 

■  d-na Cristina Enache – Șef Birou Achiziții ; 

■  d-nul Florinel Ionaşcu - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

■  d-nul Dan-Mihai Cazaciuc - Şef  Birou presă, relaţii externe; 

■  d-nul Răzvan Necula - Inspector Compartiment informatică; 

■  d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informtică; 

■  d-nul Dan Braşov - Inspector  Birou Proiecte; 

■  d-nul Meluş Nazâru  - Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

■  d-na Irina Necoară – Inspector Birou presă, relaţii externe ; 



 2 

■  d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

■ d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Țara Vrancei ; 

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

■  d-nul Mihai Ciubotaru - Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară 

Focşani; 

■ d-nul Nelu Ioniță - Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani;  

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

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

■ d-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

■ d-nul Gheorghe Vasilescu – Director S.C. CUP S.A. Focșani; 

■ d-nul Bogdan-Emilian Matișan - Director economic S.C. CUP S.A. Focșani; 

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

■ d-na Otilia Stoica - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

■ d-nul Cătălin Toma – Senator PNL Vrancea.  

   

        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga prezintă proiectul 

ordinii de zi care cuprinde 8 puncte: 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice 

S.A. Focșani;  

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea garantării cu 2.313.000 lei la care se 

adaugă costurile aferente, a unei finanțări rambursabile interne/externe de 9.252.000 

lei, ce va fi contractată de SC CUP SA Focșani, în vederea refinanțării împrumutului 

contractat în anul 2014 pentru cofinanțarea proiectului de investiții de interes local 

„Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare – județul 

Vrancea” în cadrul Programului operațional sectorial de Mediu  2007/2013 (POS 

Mediu);  

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L. nr. 

92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului 

local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările 

ulterioare;  

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2017;  

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP 

SALUBRITATE S.A. Focșani;  

 

6. proiect de hotărâre privind reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal 

Focșani;  
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7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 302/2006 privind aprobarea delegării dreptului de 

administrare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul 

Focșani asupra clădirilor și terenurilor aferente ce aparțin domeniului public și privat 

al municipiului Focșani, în care acestea funcționează, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

8. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea  inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „bănuiesc că toți 

colegii au primit ordinea de zi, sunteți la curent cu proiectele pe care le vom discuta 

astăzi... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... d-nule Președinte, vă rog frumos să mai 

așteptați un pic că, este un coleg, care este pe scări acum ... să ajungă și colegul 

nostru...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… da, până atunci 

discutăm. 

Dacă sunt ceva discuții în legătură cu ordinea de zi ? ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri, stimați invitați.  

Dați-mi voie  să propun suplimentarea ordinii de zi pe ordinea de zi, cu încă un 

proiect. 

Este o solicitare venită pe data de 16 august 2017 din partea Consiliului Local 

al Tinerilor din municipiul Focșani, drept pentru care dați-mi voie să vă prezint și să 

propun suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre: 

 

- proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Consiliului Local al 

Tinerilor Focșani la Reuniunea Regională a Consiiilpor Locale ale Tinerilor, care se 

va desfășura în perioada 28/31 august 2017 în municipiul Orăștie”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă mai sunt ceva 

discuții sau propuneri !”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „într-adevăr, ce a prezentat acum d-nul 

Primar este într-adevăr un proiect de ședință extraordinară. Dacă tot ne-a convocat  

d-nul Primar la această ședință extraordinară, aș vrea să-l rog să argumenteze, să 

justifice extraordinaritatea acestei ședințe. Care au fost motivele pentru care le-a 

considerat extraordinare, pentru că, peste câteva zile o să avem o ședință ordinară, 

probabil că este ceva foarte urgent, ca de exemplu, desființarea Ateneului. 

Dar, mă rog, poate d-nul Primar știe mai multe și ne va spune! ”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „este un raport foarte clar, sunt 

rapoartele acestor proiecte în spate lor, sunt adrese. Trebuia să le citiți, trebuia să 

participați la ședința de comisie și să stabilim atunci aceste discuții, acum este 

tardiv”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu voiam să revin. Am așteptat jumătate de 

oră la ședința de comisie. Mi se părea corect și de bun simț ca cineva să ne anunțe că 

este o problemă… Suntem chemați la ședința extraordinară la ora 14 și la ora 14 nu 

era nimeni aici. Eu cred că dvs. ar trebui să dați niște explicații vis-a-vis de acest 

lucru și de ce ați convocat această ședință extraordinară…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … le veți primi în scris… ”. 

  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… asta nu înseamnă că dacă am citit sau nu 

am citit, trebuie să veniți cu argumente. 

Ședința asta nu are argumente, vă spun eu ! 

Ca să desființezi o instituție de cultură din județul Vrancea și din Focșani, asta 

nu-i ședință de urgență. Asta-i o ședință normală. Puteați să o faceți peste câteva 

zile”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ …trebuia să citiți motivările, văd că 

vă cramponați la un singur proiect de hotărâre și … ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … dacă-mi 

permiteți.  

Mai devreme v-am expus ordinea de zi, sunt 8 + 1 proiecte, adică 9 proiecte pe 

ordinea de zi astăzi, care constituie urgența acestei ședințe”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dar eu totuși, voiam să-l rog pe d-nul 

Primar, că este inițiatorul, să scoată de pe ordinea de zi, să retragă de pe ordinea de zi 

proiectul nr.6 privind desființarea Ateneului Popular…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … nu avem acest 

proiect … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… vreți să vi-l citesc eu,  vi-l citesc dacă 

vreți?...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … eu nu am văzut 

acest proiect ?... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… desființarea Ateneului Popular…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … o să ajungem la 

proiectul nr.6 … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… dar, nu discutăm de ordinea de zi 

acum ?… ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … despre ordinea de 

zi discutăm … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… păi, și pe ordinea de zi este și proiectul 

acesta …”. 



 5 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … dar eu nu am 

văzut proiectul acesta d-nule consilier!... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „…haideți că vi-l citesc eu …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … nu, ajungem 

acolo, vă rog frumos … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… dvs. faceți jocuri de cuvinte cu mine 

domnule? Cu tot respectul pentru dvs. …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… și eu vă respect și 

trebuie să înțelegeți că la punctul 6 o să-l discutăm”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „am înțeles”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ mai vine colegul 

dvs.? ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „da”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ eu aș dori să 

începem totuși”. 

 

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

aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016-2022 a serviciului de alimentare 

cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă sunt discuții pe 

tema acestui proiect!  ”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „am studiat acest proiect și constat că  evoluția 

tarifară este până în 2022. Constat că sunt niște formule și se pornește de la prețul 

actual de 3,58 lei mc. apă și 268 lei mc. canal. Iar dacă citim în stategia aceasta, se 

spune că până în 2022, va crește procentual în fiecare an  cu anumite procente, iar în 

ultimul an cu 12%. Constat că va crește prețul la apă caldă și la canal cu 30% până în 

2022 dacă le cumulăm pe toate. Și vom avea prețul la apă cu aproximativ ... nu am 

făcut niște calcule exacte, vă spun aproximativ, îmi cer scuze, nu sunt cifrele exacte, 

aproximativ 5 lei și dincolo, vă dați seama, cu 30% ... 3,5 – 4 lei. 

Nu cred că se justifică să avem creșteri permanente. Mă gândeam că poate va 

rămâne la fel. Și așa a crescut la gunoi, și nu știu în ce măsură va reveni la prețul 

vechi la gunoi, pentru că groapa de gunoi a noastră s-a închis, nu știu dacă s-a făcut 

ceva ... și ne-au gonit aceia de la Brăila și ... nu știu unde vom ajunge. Nu-i treaba 

noastră, este a municipalității dar noi suferim... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … am înțeles, am 

trecut de la apă la gunoi… ”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ … păi, mă refeream la creșterea de preț și … 

chestia cu apa … ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … d-nule consilier, 

am înțeles perfect și tocmai de aceea o să-l rog pe d-nul Director economic de la S.C. 

CUP S.A. Focșani să vă dea câteva lămuriri”. 
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 D-nul Bogdan-Emilian Matișan - Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: „ 

în primul rând pe masă aveți un proiect de hotărâre pentru  aprobarea unei strategii de 

tarifare, document care este necesar Companiei de Utilități Publice și a Asociației 

Vrancea Aqua pentru implementarea proiectului Poem 2016-2022. Suntem în faza în 

care trebuie să semnăm contractual de finanțare. Și una din condițiile obligatorii este 

aceea de avea această strategie. 

Țin să vă subliniez faptul că acest plan tarifar … această strategie este o 

componentă a analizei cost-beneficiu care a stat la baza depunerii cererii de finanțare. 

Ea a primit, verde, ca să spun așa, din partea comunității economice europene, 

Uniunii Europene, drept pentru care suntem doar în această fază, urmând ca imediat 

după aprobarea acestei strategii să semnăm și contractual de finanțare. 

În ceea ce privește planul tarifar care este de asemenea o componentă a analizei 

cost-beneficiu, ea a fost aprobată de către Asociația Vrancea Aqua în decembrie 

2016, dar nu este sufficient, trebuie să existe și această strategie, altfel vom fi puși în 

situația de a nu avea această finanțare și eventualele cheltuieli pe care le-am făcut 

până acum să le returnăm comunității economice europene. 

Analiza și strategia respectivă a fost elaborată astfel încât să asigure o 

sustenabilitate a proiectului și a dezvoltării companiei.  

Ce este foarte important, în elaborarea acestei strategii. S-a ținut cont foarte 

mult de gradul de suportabilitate al populației. Dacă ați văzut am pus și un grafic la 

un moment dat, chiar la sfârșit, și ați observant că suntem, chiar până la sfârșitul 

proiectului sub 3%, grad de suportabilitate, ceea ce înseamnă că suntem sub procentul 

impus de U.E. pentru apă și canal”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ vă mulțumesc d-nule 

director. Dacă mai sunt alte discuții?”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „am ascultat cu atenție ceea ce a spus d-nul 

fost consilier Matișan, referitor la gradul de suportabilitate al populației. 

Păi, populația suportă că nu are încotro, d-nule Matișan.  

În ecuația unei familii, în bugetul familiei a ajuns apa și canalizarea să coste cât 

curentul electric. 

Cineva, un foarte bun director, care se numește d-nul Vasilescu, sper că este în 

sală, l-am văzut mai devreme, dânsul este director din 1992 până acum, imaginați-vă 

câți ani. În acești ani doar s-a scumpit în continuu, s-a scumpit în continuu și 

populația suportă că nu are încotro. 

Un utilizator de apă și canal  se numește consumator captiv conform legii, 

consumator captiv, ceea ce înseamnă că nu poate pleca la altă companie și va trebuie 

să suporte prețul impus de respectiva companie după criterii numai de dânșii știute. 

Noi plătim foarte mult, nu numai apă, și canalizare. Și printre altele, nu știu dacă dvs. 

știți, dar, bănuiesc că știți d-nule Matișan ...  ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … d-nule consilier, 

vă rog să mă iertați că vă întrerup. Discutăm strict de acest proiect …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... de prețuri, da ? ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… nu, de proiect  ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... de proiect ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … de proiectul de 

strategie ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... de prețuri d-nule... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… de asta 

discutăm…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... vă rog frumos, de prețuri.  

La o ploaie torențială sau de o mai mare amploare, ne este taxată canalizarea. 

Deci apa pluvială conform unui grafic, spun dânșii primită de la Institutul Național de 

Meteorologie, ori eu am informații certe că în cazul unei ploi, apa este deversată 

direct în râul Putna, fără a mai trece prin stația de epurare. Știu bine ceea ce vorbesc 

și-mi asum ceea ce vorbesc. Pentru că bazinele de la stația de epurare nu pot capta 

atâta apă și angajați de ai dvs. au confirmat ceea ce am bănuit și eu. 

Deci, sistemul de canalizare aparține Primăriei municipiului Focșani, apa 

pluvială este data direct în râul Putna și noi plătim canalizare, o mulțime de bani. Mie 

nu mi se pare deloc corect și mai ales echitabil pentru cetățenii municipiului Focșani. 

Ca atare, eu cer de îndată demisia d-nului director Vasilescu. În primul rând pentru 

iresponsabilitatea dânsului vis-a-vis de aceste prețuri și în al doilea rând că a pus în 

pericol viața cetățenilor Focșani-ului cu bună știință. 

La intrarea în apometrele fiecărei gospodării, exista pe vremuri o supapă de 

sens, care împiedica apa sau eventualele contaminări din gospodăria cuiva să treacă 

în sistemul de apă. 

Dânșii cu bună știință au desființat aceste supape de sens ca să aibă un motiv, 

zic ei legal și temeinic de a comite percheziții domiciliare la orice oră din zi și din 

noapte ... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… bănuiesc că 

suntem pe marginea acestui proiect, am depășit de mult. Nu face obiectul proiectului 

ceea ce ați întâmpinat dvs. pe percursul anilor trecuți. Știm și noi ce s-a întâmplat  … 

”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... în zilele și în vremurile în care trăim, un 

atac terorist poate fi eminent, în care un cetățean din propria locuință poate să 

deverseze în canal, în sistemul de apă, antrax de exemplu sau oricare altă substanță 

toxică. Și când vom număra morții cu miile prin Focșani, nu cred că dvs. veți mai 

susține același lucru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ d-nul director 

Matișan a spus mai devreme de o strategie care stă la baza semnării unui proiect 

european de îmbunătățire, de modernizare, de refacere a întregii rețele de canalizare 

și alimentare cu apă a municipiului Focșani… ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... dacă până acum s-a modernizat de atâtea 

ori și s-au cheltuit atâția bani, teoretic, ar fi trebuit ca prețul la clientul final să scadă. 

Dimpotrivă, crește, nu vi se pare un paradox?”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ eu am înțeles că 

ajunge la suportabilitate, nu depășește o limită … ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... omul suportă orice. Cetățeanul suportă 

orice, că nu are încotro ...”. 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan - Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: „ 

aș fi vrut să punctez un lucru foarte important. Prețul la apă, nu a mai fost mărit de 

ani buni de zile, de aproape 7 ani. Costurile de exploatare ale companiei sunt mari, în 

condițiile în care apa este o sursă epuizabilă și în condițiile în care, consumul de apă 

este în scădere. 

În ceea ce privește apa meteorică la care a făcut referire d-nul consilier Bîrsan, 

nu toată apa care curge de la ploaie se duce în râul Putna. Apa care se colectează pe 

străzi intră în gaigherele de scurgere și toată apa se duce la stația de epurare. Stația de 

epurare care are costuri.  

În ceea ce privește investițiile pe care acesta și-l propune pe raza municipiului 

Focșani, trebuie să ținem cont de faptul că se va rezolva problema canalizării și a apei 

în cartierele noi ale orașului, cele cu problema din nordul orașului, acele cartiere care 

sunt spre Crâng, cartiere cu care m-am confruntat și eu de-alungul timpului atunci 

când eram consilier, cu denumire de străzi. Acum, străzile sunt ale municipalității și 

trebuiesc și ele utilate”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ voiam să-l întreb pe d-nul director 

economic, tocmai dumnealui a spus un pic mai devreme că societatea este pe profit.  

Dacă este pe profit, nu văd de ce ar fi necesar mărirea tarifului la apa potabilă 

cât și la canalizare.  

Și mai mult decât atât, atragerea de fonduri europene înseamnă practic 

modernizare, înseamnă practic eficientizare și atunci, clar că vii în folosul 

cetățeanului și există varianta în care să nu se scumpească, să crești prețurile. Să nu 

uităm că Focșani-ul este unul din orașele cele mai scumpe din țară. Avem parcarea 

cea mai scumpă, avem Gcal cea mai scumpă, mai nou, avem și apa cea mai scumpă, 

mulțumim, nu știu ce ar mai trebui să avem mai scump”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „  o să-i dau dreptul la 

replica d-lui Matișan”. 

D-nul Bogdan-Emilian Matișan - Director economic S.C. CUP S.A. Focșani: 

„trebuie să vă spun d-nă consilier că Compania de Utilități Publice este o companie 

de utilități publice cu regim regional. Deci este o companie regională.  

Deservește nu numai municipiul Focșani ci și celelalte orașe din județ și multe 

comune  din județul Vrancea. Pentru a crește gradul de conectare a întregii populații 

de la nivelul județului Vrancea, se fac aceste investiții. Este o condiție esențială pe 

care U.E. a impus-o României prin Tratatul de aderare. 

Aici nu vorbim de un preț pentru Focșani, nu mai există această noțiune, ci 

există un preț unic pe care operatorul trebuie să-l practice la nivel de județ sau la 

nivel de regiune, acolo unde operează. 

Costurile sunt foarte mari. Nu vreau să credeți că este foarte simplu ca să 

operezi în localități unde nu există consum, unde nu e xistă consumatori. Nu sunt 

obișnuiți să folosească apă-canalizare, este foarte complicat. Până când toate aceste 
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localități vor avea suficient de mulți consumatori astfel încât cheltuiala, pentru că aici 

nu mai vorbim de profit. CUP-ul și prin strategia de tarifare și prin analiza cost-

beneficiu, trebuie să-și realizeze din venituri acoperirea cheltuielilor, nu trebuie să fie 

niciodată sub. 

Dacă ați fi fost atenți, în rapoartepe pe care le-a mai făcut CUP-ul la începutul 

anului cu privire la activitatea de anul anterior, o să vedeți că, costurile de la CUP au 

crescut tocmai datorită preluării acestor noi rețele iar profitul a fost foarte mic în 

comparație cu ceilalți ani”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ d-nule consilier 

Bîrsan ați mai vorbit pe tema acestui proiect … ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu trebuie să mai vorbim, sau cum?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… pe tema unui 

proiect vorbim odata…  ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... vorbim până îl lămurim ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … eu zic că-i 

lămurită ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... eu zic că nu s-a lămurit. 

D-nul Matișan, dânsul este director economic venit de curând la CUP, și dânsul 

vorbește așa, ce știe dânsul să vorbească. Dar eu, ceea ce vă spun referitor la apa 

pluvială ce se deversează direct în râul Putna. D-nul Iorgulescu de la CUP, mie 

personal mi-a confirmat așa ceva. De la confirmarea dânsului am mai luat și noi ceva 

informații și, d-nule Matișan, exact așa se întâmplă. Dvs. vă asumați o mare 

răspundere afirmând aici că apa pluvială se duce toată, dar absolut toată în bazinele 

de decantare de la CUP. 

În primul rând că bazinele, capacitatea lor totală, nu pot prelua atâta apă 

pluvială. Deci, nu vă asumați răspundere pe niște lucruri pe care nu le știți, asta este 

în primul rând. 

În al doilea rând, păi cum să nu scadă consumul dacă apa și canalizarea este 

atât de scumpă. Sigur, omul se gospodărește cum poate, mai pune la streașina de la 

ploaie ... de la casă să mai adune apă de ploaie ș.a.m.d.  

Păi, paradoxul acestor localități este că, ei foloseau de exemplu apă de la CUP 

pentru stropitul viilor și se trezeau că această cantitate de apă relativ mare care este 

stropită pe frunzele de viță de vie și care se evaporă și rămâne substanța activă pe 

acele frunze ... da, se trezeau că este pusă la canalizare și plăteau canalizare. Lucru 

care s-a reclamat, s-a spu,s dar degeaba. Oamenii sunt puși să plătească apa care se 

evaporă, ceea ce nu este un lucru corect. 

Pentru ce, pentru salariile babane de la CUP?  Pentru salariul de 170 milioane 

lei a d-nului Vasilescu ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „ … d-nule consilier, 

cu tot respectul, cu toată stima, iar deviem de la subiect. 

Dacă mai aveți ceva foarte clar asupra proiectului de hotărâre privind 

strategia”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... vă rog eu frumos, nu faceți pe șeriful. 

De această mărire de prețuri se duc în salariile lor, că dacă ar fi eficientă 

această companie, nu ar trebui să scumpească”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:  „ d-nule consilier, 

deja ați făcut niște afirmații foarte periculoase … ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... tremur de frică, de nu mai pot să știți ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … ar fi bine. 

Să știți că această companie de utilități publice, ar putea să vă dea în judecată. 

Nu știu, este o chestie personală, așa cum o văd eu, așa aș face. 

Referitor la declarația dvs. că apele se devarsă direct în râul Putna fără să 

treacă prin filtru, e grav ceea ce spuneți și eu știu sigur că acest lucru nu se întâmplă. 

Dar dvs. aveți informații ca de fiecare dată ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule președinte ați spus că dacă este ca 

mine vă aruncați de pe scaun, și a fost ca mine și nu v-ați aruncat de pe scaun, rețineți 

da!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „m-am aruncat în alt 

scaun”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ domnilor consilieri, ceea ce afirmați 

dvs. d-nule Bîrsan este relativ, sau partial să spunem așa, adevărat cu ceea ce 

înseamnă apa care se facturează pentru canalizare. Acest subiect a fost foarte amplu 

dezbătut în Asociația Vrancea Aqua în care și noi, municipiul Focșani facem parte a 

cărui reprezentant sunt în această asociație. Și atunci când s-a discutat pe marginea 

acestei strategii s-a stabilit foarte clar că există o cerință imperios necesară pentru a se 

aproba în continuare cererea de finanțare pentru a doua etapă în cadrul contractului de 

finanțare încheiat pe POEM. 

În ceea ce privește apa ce este contorizată ca fiind canalizare și de fapt ea este 

utilizată în gospodării de către cetățeni, mai ales în mediul rural, așa cum spuneați 

dvs. stropitul viței de vie, d-nii directori de la CUP au propus o soluție. Problema este 

că cetățenii trebuie să o cunoască și aici vreau să fac un anunț public, că există 

posibilitatea de a se monta un contor, un apometru pasant care să înregistreze apa 

care este utilizată în gospodărie și apa care este utilizată pentru consumul casnic. 

Pentru apa care este pentru consumul casnic, se poate aplica acel procent de 

apă la canal de 80% iar pentru apa care este utilizată în gospodărie nu se percepe acel 

tarif de canalizare.  

Deci, există soluție …    ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu se știe ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  … ba se știe această soluție. Deja 

în mediul rural se aplică această soluție. 

Deci, toți cetățenii care locuiesc la case și utilizează apă în interes gospodăresc, 

udă gazon în curte sau fac alte activități, când apa nu se mai întoarce în canalizare.  

Ca să înțeleagă toată lumea, acea apă poate fi contorizată separat și nu intă în 

calculul apei care se facturează pentru canalizare. Iar apa care se consumă efectiv 
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pentru consumul casnic în interiorul locuinței aceea este contorizată astfel, 80% din 

ea se consideră ca fiind apă care se duce înapoi la canal.  

Deci, există această soluție și cred că aici ar trebui să mai insistați d-nule 

director să faceți o publicitate mai intensă pe acest subiect, pentru a se cunoaște faptul 

că există variante și în municipiu pentru a se monta aceste apometre”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „deci, eu aș vrea două probleme să spun. 

Una. Să cunoaștem Legea nr.215. Noi consilierii trebuie să vorbim cu 

președintele de ședință pe proiecte și nu vorbim cu sala. Acum ce se întâmplă, să 

vorbim cu 40-50 de inși de aici din sală, nu este corect după părerea mea. D-nule 

consilier, este reglementată această  activitată în Legea nr.215. 

Doi. Accesez ideea a ceea ce a spus d-nul Primar și vreau să vă spun că în 

Cartierul Mîndrești se cunoaște această problemă. Sunt cetățeni care și-au pus acest 

apometru pasant, care nu plătește apa pluvială. Deci, se cunoaște, strategia este pentru 

a prelua niște bani și să vă mai spun așa, și în Cartierul Mîndrești trebuiesc continuate 

niște lucrări privind aducțiunea de apă și canalizare care încă nu este finalizată decât 

în etapa a II-a care trebuie să înceapă și să se termine”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ îmi pare rău că nu este d-nul director 

Vasilescu aici, a fost mai înainte, dar probabil s-a plictisit așteptând să înceapă 

ședința. Eu vreau să spun că, tot spunea mai înainte d-nul Primar de Vrancea Aqua, 

că facem și noi parte din Vrancea Aqua. 

Când s-a înființat Vrancea Aqua, acum câțiva ani, CUP-ul era o societate care 

aparținea de Consiliul Local Focșani iar Vrancea Aqua are 96%, din Vrancea Aqua 

înseamnă CUP Focșani. Poate acum lucrurile au mai evoluat, dar eu vă spun, la 

momentul respectiv, nu este greșit pentru că eu eram în Consiliul Local și știu când  

s-a întâmplat  … cu Mărășești, cu Odobești, cu toată lumea. Am fost în Consiliul 

Local atunci când s-a votat. 

Asta a fost așa un preambul. Eu am  studiat cu atenție ceea ce s-a discutat la 

acest proiect, analiza de suportabilitate. Și am văzut că se ia în calcul această analiză 

pentru gospodăriile cu venituri scăzute și cu venituri medii. Nu se ia în calcul 

pierderile enorme care sunt. Sunt care nu plătesc apa, sunt pierderi enorme de apă 

neplătite, care până la urmă, cine le plătește, tot cetățeanul, nu? 

Într-adevăr, veniturile populației nu au sporit odată cu creșterea PIB-ului, deci, 

a rămas în urmă. Din păcate, Focșani-ul și Vrancea este o zonă subdezvoltată a 

României datorită politicilor din ultimii 15-20 ani, care din păcate văd că merg în 

continuare la fel. Prin urmare, populația nu suportă alte măriri de tarife.  

Deci, nu avem cum să facem aceste măriri într-un județ și într-un oraș sub 

media pe țară, este aproape subdezvoltat, nu mai putem să împovărăm cetățenii. 

Părerea mea este că trebuie să mai așteptăm pentru creșterea de tarife și să o lăsăm 

așa, mai puțin.  

Acum, eu îl apostrofez și eu pe d-nul Bârsan că a încercat să dezvăluie 

veniturile de la CUP, nu cred că era foarte bine să știe cetățenii, dar, totuși este o 
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diferență foarte mare, flagrantă între ce se plătește și cum se trăiește, cetățeanul și cei 

de la CUP”. 

În timpul discuțiilor pe marginea primului ptroiect de hotărâre, a venit în sală 

d-nul consilier Ionuț Filimon. 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier:  Alina-Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilior consilieri Ionuț 

Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 296. 

  
    

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

garantării cu 2.313.000 lei la care se adaugă costurile aferente, a unei finanțări 

rambursabile interne/externe de 9.252.000 lei, ce va fi contractată de SC CUP 

SA Focșani, în vederea refinanțării împrumutului contractat în anul 2014 

pentru cofinanțarea proiectului de investiții de interes local „Reabilitarea și 

modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare – județul Vrancea” 

în cadrul Programului operațional sectorial de Mediu  2007/2013 (POS Mediu); 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „și acest proiect are din punctul meu de vedere 

o hibă și anume: pentru refinanțarea acestuia am înțeles că s-au derulat negocieri cu o 

anumită bancă, BCR. Finanțarea inițială a fost aprobată la CEC și nu reiese de 

nicăieri dacă s-au purtat negocieri cu CEC-ul, nu, cred că așa era normal și firesc! Să 

se poarte negocieri cu CEC-ul pentru refinanțare sau o negociere de micșorare a 

dobânzii, nicidecum să se plece de la un creditor la alt creditor”. 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru” și 8 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier:  Alina-Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilior consilieri Ionuț 

Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre și Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 297 . 

 

 

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

aprobarea modificării art.1 din H.C.L. nr. 92/28.03.2017 privind aprobarea 

utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Alina-Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilior consilieri Ionuț 

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

298. 
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Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017;    

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Alina-Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilior consilieri Ionuț 

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

299.  

 

 

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

aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP SALUBRITATE S.A. 

Focșani;  
 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vreau să intervin pe marginea acestui 

proiect. 

Undeva în raport se face referire la contractul de mandat nr.29424/10.05.2016, 

ținând cont că noi nu eram consilieri în funcție la momentul acela și văzând că acest 

contract nu este atașat proiectului de hotărâre, nu știm la ce face referire. 

Și mai mult decât atât, Direcția de Dezvoltare, aici se alocă bani, se alocă 200 

mii lei din bugetul local pentru diverse utilaje ce trebuiesc la CUP Salubritate. 

Ok, da, am înțeles, dar Direcția de Dezvoltare avea la momentul respectiv 

utilaje de asemenea anvergură. Întrebarea este, s-a făcut un inventar asupra utilajelor 

respective, care s-au dat mai departe la CUP Salubritate și ulterior să alocăm acești 

bani pentru ... 

Am văzut d-nule Primar că știți răspunsul, mulțumesc... și vă rog să-mi 

răspundeți la lucrul acesta. Ulterior, poate că nu ar fi 200 mii lei din bugetul Primăriei 

ci mai puțin alocați către CUP Salubritate”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ este vorba despre un proiect pe care, 

oricum dvs. nu ați fost de acord cu el, să transferăm tot ce înseamnă salubritate 

stradală la SC CUP Salubritate SA Focșani. În acel proiect și în acel raport erau 

detaliate toate utilajele care se transferă de la Direcția de Dezvoltare la SC CUP 

Salubritate SA Focșani și dacă le lecturați cu atenție, nu numai pentru a face  

vâlvă …   ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu răspundeți numai ce doriți dvs. 

...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ …utilajele care sunt menționate 

aici, nu se regăsesc în lista de inventar a utilajelor care trec de la Direcția de 

Dezvoltare la SC CUP Salubritate SA Focșani. 

Dacă dvs. îmi spuneți că Direcția de Dezvoltare are în acest moment topitor de 

zăpadă, de acord. 

De asemenea, automăturătoare alei parcuri, 4 bucăți, am solicitat, pentru a se 

completa, pentru a putea face față cerințelor de curățenie. De asemenea, containere 37 

mc. transport zăpadă, 6 buc., nu au în dotare.  
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Tocător autonom de vegetale, există doar unul singur la Direcția de Dezvoltare 

și Direcția de Dezvoltare are în continuare parte de întreținere spații verzi și de aceea 

dumnealor au altă activitate. 

Freză individuală de zăpadă pentru trotuare. Sunt 10 buc. Dar mai propunem 

achiziționarea a încă 10 buc.  

Aceste propuneri au venit de fapt de la d-nul Director Profiroiu, directorul SC 

CUP Salubritate SA Focșani pentru a-și duce la îndeplinire obiectivele impuse prin 

trecerea activităților de activitate stradală de la Direcția de Dezvoltare la CUP 

Salubritate. 

De altfel, ați votat la început, nu știu dacă ați votat, nu-mi aduc aminte dacă ați 

votat dvs. Un proiect propus de mine, la începutul anului, mai exact în ședința de 

aprobare a bugetului municipiului Focșani erau propuse aceste achiziții și pentru 

Direcția de Dezvoltare. Practic, s-au luat banii de la Direcția de Dezvoltare și s-au 

transferat la CUP Salubritate pentru a-și duce la îndeplinire obiectivele”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-nule Primar, cred că nu mă fac 

înțeleasă! Sau probabil nu vorbim ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ …sunteți blondă … ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... chiar sunt blondă, mulțumesc lui 

Dumnezeu că sunt blondă și credeți-mă că este foarte bine. 

Ideea este în felul următor,  că tot v-am întrebat, că tot sunteți sigur de răspuns. 

Contractul de mandat nr.29424/10.05.2016, spuneți-mi ce anume prevede, vă rog 

frumos, și nu este adevărat că, Grupul PNL nu a votat proiecte inițiate de dvs. Puteți 

să vă uitați în procesele verbale ale ședințelor anterioare și o să vedeți”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ vorbiți de 

contractual de mandat 29424? ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... nu este ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … cum nu este, păi, 

facem referire la el… ”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... păi eu nu am de unde să știu ce scrie 

în acel contract. Un contract este ... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … spune clar, 

contract de mandat prin care Consiliul Local împuternicește o persoană, și scrie foarte 

clar ce face contractual acesta…”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:     „...d-nule președinte, să ne înțelegem 

...  ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „…reprezintă 

interesele UAT Focșani, să semneze în numele și pe seama acesteia hotărârea 

asociațiilor. Este un contract cadru de mandat pe care-l are orice societate 

subordonată Consiliului Local. 

Ar fi trebuit dvs. să știți lucrul acesta, să nu-l întrebați în cadrul unei ședințe 

ordinare sau extraordinare, sunt lucruri pe care ar fi trebuit să le știți”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ îmi cer scuze, un contract are obligații, 

are clauze, d-nule președinte. Nu poți să știi ce prevede acel contract neavându-l la 

mapă”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ o să rog aparatul de 

specialitate să vă facă în scris un răspuns pe seama solicitării dvs.”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ eu vreau să reiterez pentru că de multe ori 

am repetat acest lucru. 

Vă rog frumos, nu știu, poate aparatul tehnic a scăpat, nu mai veniți cu proiecte 

care nu ... trunchiate, care nu au toată documentația în spate. Normal, aceea este o 

hotărâre din legislatura trecută, nu era să știe! 

Eu am fost în legislatura trecută d-nule Primar, dvs. ați rămas în urmă cu 

informația. Deci, vă rog frumos...  ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „veniți la ședința de comisie …  ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „  … noi venim, dvs. nu veniți la ședința de 

comisie. Astăzi v-am așteptat jumătate de oră și nu ați venit. Bine, dvs. sunteți invitat, 

este adevărat, dar, nici ca invitat nu ați venit ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ răutăcios ca de 

obicei, așa ar fi trebuit să facem și cu împuternicirea d-lui Profiroiu și acțiunile 

societății ș.a.m.d., să facem un morman de acte și apoi vă plângeați că nu vă intră în 

tabletă”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Alina-Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilior consilieri Ionuț 

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

300.  

 

 

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

reorganizarea și funcționarea Teatrului Municipal Focșani; 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ la acest proiect am observat, cu o oră 

mai devreme de a începe ședința, Primăria municipiului Focșani prin d-nul Primar 

Cristi Misăilă a luat atitudine, spunând că nu  este adevărat că se desființează Ateneul 

Popular Mr.Gh.Pastia. 

D-nule Primar, cred că, eu sunt blondă, dar, credeți-mă colegii mei nu sunt 

blonzi toți. În proiect scrie clar că se desființează, vă arătăm paragraful în care scrie 

acest lucru. Și dacă într-adevăr dvs. nu iubiți cultura, și blondele iubesc, ne omorâți 

sau nu o mototoliți, cum ați făcut cu programul dvs. de campanie acum două ședințe 

în urmă când vi l-am înmânat”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „m-am uitat pe organigramă și m-am dus la 

biroul financiar-contabilitate personală, și văd aici la acest birou, 5 încadrări, șef 

birou gradul I, economist gradul I, referent specialitate gradul II, referent specialitate 

gradul I, referent IA. Mi se pare exagerată, să zicem această schemă.  

Au așa o activitate financiară atât de intensă încât trebuie 5 contabili acolo?, 5 

finanțiști? Nu pot face față săracii de câți bani rulează?  

D-nule Președinte, vă rog să-mi răspundeți!”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ stimate d-nule 

consilier, o să primiți un răspuns adecvat, în scris, în cel mai scurt timp posibil, dar aș 

vrea să se înțeleagă clar pentru ultima oară, că nimeni nu-și dorește desființarea 

Ateneului Popular așa cum insinua d-nul consilier Tănase la începutul ședinței. 

Dimpotrivă, vrem să eficientizăm activitățile cultural artistice în municipiul Focșani, 

vrem să le diversificăm, să le modernizăm, și de ce nu să le și multiplicăm. 

Aș vrea să vă spun un lucru … este o chestiune personală, aș vrea să mă 

desfăinui în fața dvs.  

Azi am primit un telefon din partea d-lui Vincent Grűger dirijorul Orchestrei 

de Cameră, un telefon care pur și simplu m-a șocat și nu știam ce să-i răspund.  

A fost sunat de către d-nul director Gheorghiță, sincer, nu mă așteptam d-nule 

director, dacă sunteți în sală, și i-a spus … omul era în concediu, este în concediu la 

Münstertal, în zona natală, spunându-i că o să rămână fără servici, să-și caute alt 

servici. Omul a suferit și o traumă psihică pe chestia asta, l-am asigurat și eu și d-nul 

Primar că așa ceva nu se va întâmpla, dimpotrivă, să se odihnească, să vină din 

concediu sănătos, că va avea mult mai mult de lucru decât până acum. Iar lucrul 

acesta am înțeles că a fost folosit pe mai multe canale și pe mai multe informații 

eronate pot spune. Cred că și dvs. stimați colegi sau unii dintre dvs. ați fost la fel de 

greșit informați pe tema viitorului cultural al municipiului Focșani. ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „apreciez că vă place teatrul ieftin, ar trebui 

să vă placă teatrul scump, teatrul serios. 

Mai devreme ați spus că nu se pune problema de desființare, aveți proiectul în 

față! Ați citit proiectul!, vi-l citesc eu, proiect de hotărâre, propun, art.1, Teatrul 

municipal Focșani, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului 

Local al municipiului Focșani se reorganizează ca urmare a fuziunii absorbției cu 

Ateneul Popular care se desființează, scrie clar aici. 

De fapt, acest proiect a mai fost odată, nu! Și a fost declarat nelegal de 

Prefectură… ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … nu a fost 

cvorum…  ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… îmi pare rău că nu este d-nul Secretar 

aici, eu aș fi vrut să văd care sunt elementele de noutate. Când reintroduci un proiect 

pe ordinea de zi, trebuie să vii cu elemente de noutate. Elementul de noutate este că 

se desființează într-o ședință extraordinară. Cît de urgent era asta să desființezi o 

instituție de cultură. 

Eu văd că dvs. vreți să puneți stop unei istorii glorioase a culturii în Vrancea și 

în Focșani, a unei instituții culturale care reprezintă mai mult de 50% din ce se 

organizează în Focșani și în Vrancea. Nu știu de ce aveți atâta ură și atâta ciudă pe 

această instituție. 

Veniți și spuneți, Doamne a avut un șoc d-nul dirijor. Eu vă spun că a avut un 

șoc invers, pentru că doriți să desființați această instituție. 

Deci, vreți să duceți instituția asta la Teatru. Spuneți-mi și mie, când a fost 

ultima premieră a Teatrului. Teatrul a devenit acum o agenție de impresariat artistic și 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnstertal/Schwarzwald
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găsim toți actorii și toți artiștii în Piața Unirii la acele spectacole de prost gust din 

care Primăria și Consiliul Județean scoate bani cu nemiluita. 

D-nule Primar, sunteți aici lângă mine, Clujul, sunteți aproape ca și distanță, 

geografic vorbind, Clujul a organizat un festival untold și a adus la bugetul orașului 

peste 23 milioane de euro, aproape cât jumătate din bugetul Focșani-ului. Când aduce 

și Focșani-ul 2 milioane de euro…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … tocmai asta este 

ideea d-nule consilier … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… prin desființarea culturii în Vrancea. 

Deci, dvs. vreți să ajungeți groparii culturii focșănene …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … citiți, art. 3… ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… am citit. Nu ați văzut că scrie 

desființarea …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … dacă vă uitați 

numai la poze …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… probabil că dvs. vă uitați la poze…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… art.3 …  ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… se cheltuie o grămadă de bani cu fel de 

fel de paranghelii din astea, și nu sunt bani pentru un act de cultură….”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… stați un pic, că ați 

umblat la o cheiță și mă deranjează. 

Cum puteți să spuneți că nu sunt bani. Ce plan artistic a avut Ateneul de la 

începutul anului? 

Eu trebuie să vă dau replica, nu! Dvs. ați votat bugetul Ateneului la sfârșitul 

anului …  ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… deci, după părerea mea faceți o mare 

greșeală, o să ajungeți pe lista rușinii. Desființați o instituție de cultură recunoscută. 

O să aibă de suferit Orchestra de Cameră, o să aibă de suferit Pastorala, care Pastorala 

este …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… ați înțeles, sunteți 

în totală eroare …  ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… aici nu facem …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … nu știu cine va 

injectat pe dvs. cu ura asta … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… dvs. dacă voiați să fie rentabil Ateneul 

… apropos, echipa de fotbal este rentabilă ? 

Așa spuneați că nu este rentabil Ateneul! Atunci, închiriați-l să dați manele 

acolo…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … nu vorbim de 

rentabilitatea Ateneului și nu ne referim la rentabilitate aici… ”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „… la ce vă referiți ?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … nu ne referim la 

rentabilitate și nu măsurăm rentabilitatea în bani, în satisfacția cetățenilor în primul 

rând … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… și de unde știți că nu sunt satisfăcuți !”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ vă spun eu sigur și 

precis ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „i-ați consultat dvs. și nu sunt satisfăcuți ? 

Eu vă spun că la spectacolele de la Orchestra Unirea sala este plină… ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … nu am văzut 

niciodată, la Pastorala este goală… ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… și dvs. ce vreți, să dați manele, ca să fie 

sala plină? Vreți să-l aduceți pe Guță acolo? Haideți să vedem ! 

Dacă eram în locul dvs. făceam o dezbatere publică, chemam oamenii de 

cultură, nu sunt eu în măsură să spun ce-i bun și ce-i rău în cultură, nu mă pricep, nici 

dvs…. Chemam niște oameni de cultură să-și spună părerea  ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „  … știu că vă place 

foarte mult să vă exprimați în fața televizorului , bănuiesc că ați …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… trebuia făcută o dezbatere publică, vă 

spun eu. 

Iar aici, ca să închei, este fosta noastră colegă care este în Consiliul de 

Administrație, să votezi împotrivă, să desființezi o instituție de cultură, mi se pare 

jenant. Care zici că votezi cu focșănenii.  

Și vă mai spun încă ceva, d-na Dăscălescu, dvs. țineți locul d-nului Secretar nu, 

ați primit azi o adresă din partea noastră nu? Sau poate nu știți, ar trebui să fiți 

informați d-nule Primar, sau la Consiliul local, d-na Panaite, nu mai reprezintă nici un 

partid, deci aici sunt reprezentanți din partid. Nu știu cât de legal este ca ea să fie … 

noi am depus și la dvs. și la Prefectură o adresă, prin care trebuie înlocuită persoana 

respectivă ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … Ordinul Prefectului a fost emis? 

Acela este actul care demonstrează …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… bine”. 

D-na Cristina Dăscălescu - Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „este atributul exclusiv al Prefectului”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „în momentul de față sunteți groparii culturii 

în Vrancea, îmi pare rău. Îmi pare rău de colegii noștri de la PSD că sunt anumite 

persoane pe care eu le respect și care sunt convins că nu sunt de acord, dar dacă sunt 

acolo în oala aia trebuie să respecte votul”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ nu mai dați cu 

presupusul și … ”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ așa cum ați spus și dvs. d-nule 

Viceprimar, se spune foarte clar și în proiect și în raport, dar mai exact în proiect. 

Este vorba de o fuziune prin absorbție. Este normal ca în momentul în care o 

instituție absoarbe o altă instituție, din punct de vedere al entității, instituția care este 

absorbită, se desființează, nu mai există, dar activitatea, se preia. Organigrama, dacă 

o citiți cu atenție conține un număr de 45 de posture. 

În acest moment, fiecare din aceste instituții au un număr de angajați care în 

total fac 46. Singurul post care se desființează este cel al directorului, a managerului 

de la Ateneului Popular. Pentru asta vă zbateți dvs. de fapt. Ca să mențineți un 

director incompetent în funcție. 

Am organizat Zilele municipiului Focșani în cadrul cărora a avut loc și 

manifestări legate despre Festivalul Internațional Pastorala, ați avut curiozitatea în 

calitatea de consilier măcar, să întrebați ce se întâmplă în cadrul acestui festival? Ați 

primit invitație dvs. dragi consilieri, în calitate, măcar din respect față de dvs. care 

votați aici bugetul municipiului Focșani, inclusiv bugetul de cheltuielie care îl punem 

la dispoziția Ateneului Popular, o invitație la care să participați la acest festival 

international, măcar din partea directorului?, nu ați primit. 

Eu am fost acolo și vă spun că s-a desfășurat acest festival nu în cadrul 

Ateneului, s-a desfășurat în cadrul Teatrului Municipal Focșani, da. Știți câți au fost 

prezenți? Vă pun la dispoziție fotografii. Știți câți cetățeni au fost prezenți la acele 

manifestări ale Festivalului Internațional Coral Pastorala, care au participat, știți câți 

au fost prezenți, zero! Sala era plină numai de cei care urmau să cânte, cântau între ei. 

2 miliarde și ceva lei … la Teatru s-a desfășurat, da, pentru un bun 

management, pentru o bună promovare care a făcut-o  …?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu au fost invitații…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:  „ … ba au fost invitații de la Teatru 

… ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... poate v-au dat dvs., nouă nu ne-au dat 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … nu era Teatrul organizatorul, era 

Ateneul Popular. Și au soiocitat să se desfășoare această activitate la Teatru, ascultați 

și înțelegeți… ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... nu are legătură ... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… ba are multe legături.  

Am vorbit încă de când am preluat mandatul, nu am spus-o până acum, am 

vorbit cu d-nul dirijor Martin Vincent Grűger, a venit la mine în birou și a spus, 

d-nule Primar sunteți tânăr și văd că aveți deschidere pentru cultură, și i-am spus, da, 

vreau să faceți din orchestră o orchestră permanentă nu cu parteneri, cu colaboratori 

să vină când pot dumnealor. I-am spus, da, vă promit că facem chestiunea aceasta. 

Să aibă curaj d-nul director să spună aici în față, dacă nu am discutat acest 

subiect. Știți ce mi-a spus, nu putem, pentru că avem numărul de posturi de la 

Pastorala, pe care nu putem să le desființăm ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „să-i dați cuvântul ... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  O să-i dau cuvântul dacă 

considerăm că este nevoie.  
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Îmi spuneți și mie ce înseamnă 26 de posturi cu jumătate de normă. 

D-nule director, cine sunt aceștia, care vin cu jumătate de normă, ce fac aceștia, 

vin 4 ore pe zi la Ateneu, să repete în Corul Pastorala, prestează dumnealor zilnic 4 

ore în interesul Corului Pastorala? 

Răspundeți-mi dacă aveți argumente! 

Aveți un raport de activitate a acestora? 

Referitor la ce a întrebat d-nul Bîrsan cu economiști.  

Sunt numai 2 economiști d-nule Bîrsan. Este vorba despre șeful de birou și 

economist gradul I, restul, referenții de specialitate sunt aici ... aici cred că este o 

greșeală, sunt cu studii medii. 

Sunt 2 economiști cu studii superioare, șeful biroului economist și ... trebuie să 

vă spun eu când se organizează acolo ... 

Deci, nu am dat afară nici un cetățean și vrem să continuăm prioiectele dar 

vrem să le continuăm într-o altă manieră. Sala este goală. 

A fost acel minunat eveniment a lansării cărții d-nului Valentin Muscă, 

Focșani-ul în strae monahale, căruia îi mulțumesc pe această cale, pentru afirmațiile 

pe care le-a făcut pe conturile de socializare, dar nu mă deranjează chestiunea asta. Îi 

aduc la cunoștință, că probabil nu știe, dumnealui voia să editeze acea carte pe 

cheltuiala Consiliului local și a lansat așa ca o idee și pe urmă a venit cu alte soluții, 

dar să revenim la subiect. În sală nu erau prezenți decât 10 cetățeni la lansare, atenție, 

la lansare la care a participat Înaltpreasfinția Sa Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei 

Ciprian, a participat Generalul în rezervă Stroea, care a fost Comandantul  Brigăzii 8 

LAROM, au participat alți cetățeni de onoare, nu au fost decât 10 prezenți și restul 

erau membri de familie și preoți, că a venit Înaltpreasfinția Sa Ciprian. 

Acestea sunt evenimentele care se organizează d-nule consilier în cadrul 

Ateneului. Sunt evenimente nepromovate. Păi un asemenea eveniment în care se 

lansează o carte, în care vorbește despre istoria municipiului, păi ar fi trebuit să fie 

sala aceia neîncăpătoare. 

S-a cumpărat un pian, foarte bun și foarte frumos, și tot respectul pentru 

Consiliul local atunci când a votat. A venit o familie, părinți, îmi cer scuze că nu am 

reținut numele, dar o să fac rost, pentru că astăzi am avut această discuție din nou și 

mi-am reamintit, copilul câștigător de premii internaționale la pian. S-a dus la d-nul 

director Gheorghiță și au spus, domnule vreau să mi-l prindeți și pe copilul meu să 

cânte într-un program, a spus, nu putem. 

Vi se pare normal să nu ducem mai departe ceea ce a spus Maior Gh.Pastia în 

momentul în care a înființat acest Teatru și acest Ateneu! A spus-o foarte clar, din 

banii pe care îi câștigă, prin activitățile culturale Ateneul, se dau deoparte cheltuielile 

și din aceia se finanțează două burse pentru elevi eminenți în cultură. Se dau 10 mii 

lei pentru Biblioteca Națională, iar diferența se va constitui într-un fond inalienabil 

care se va folosi pentru finanțarea Teatrului. 
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Câți bani ați dat d-nule Gheorghiță dvs. la Teatru. Cheltuielile pe care dvs.  

le-ați făcut, au fost suportate de către bugetul Consiliului local. Niciodată nu a fost și 

nu am avut pretenția ca din cultură să se obțină profit. Cu toate că Maior Gh.Pastia 

așa avea viziunea în acel moment. Da, probabil atunci erau mai mulți doritori de 

cultură  decât astăzi. Dar trebuie ca tot ce se întâmplă în Ateneu să fie adaptat 

realității și să fie cu adresabilitate pentru tineri. 

Câte spectatole adresate tinerilor ați făcut, pentru inițiere, d-nule Gheorghiță cu 

Orchestra Simfonică? În afară de câteva festivaluri pe care le finanțăm tot noi din 

bugetul local, cum este Festivalul Florentin Delmar, eu nu am văzut altceva de succes 

în cadrul acestui Ateneu. Nu m-ați invitat, nu ați prezentat proiectele dvs. De fiecare 

dată v-am solicitat o informare cu activitățile pe care le desfășurați. Am solicitat, nu 

numai dvs., și Teatrului și tuturor instituțiilor publice care aparțin Consiliului local. 

Singurele activități pe care le-am văzut, pe care le desfășurați în general sunt 

de închirieri de sală. Atât s-a făcut. Nu există, eu am avut n discuții cu d-nul director 

și i-am spus, promovați, promovați, promovați actul cultural. Nu a făcut așa ceva, 

rezultatele se văd. Mergeți ori de câte ori doriți dvs. și să vedeți cum arată sala când 

este un concert. 

Acesta a fost raționamentul și am spus, haideți să gândim ceva unitar, ca să vă 

mai spun încă ceva, noi începeam Zilele Municipiului Focșani pe data de 6 iulie iar  

d-nul Gheorghiță a venit cu propunerea să facă deschiderea Zilelor Municipiului 

Focșani pe data de 5 iulie. Să facă un concert inaugural pe data de 5 iulie. Deci 

totdeauna anacronic, contratimp. Niciodată nu era ancorat, dumnealui făcea, fără să 

aibă o viziune unitară în ceea ce înseamnă cultura în municipiul Focșani. Și când a 

organizat un alt eveniment, l-a organizat în același moment, la aceeași oră și în 

aceeași zi cu Teatrul. Dacă un focșănean voia să meargă la o piesă de teatru și să 

meargă și la concert, nu avea cum meargă în același timp, logic. 

Acestea sunt motivele pentru care aceste unități de cultură trebuie să fie 

conduse de un singur om, nu neapărat de d-nul director de la Teatru. Un om care să 

poată fi pus ca manager acolo și care să aibă o viziune unitară în ceea ce înseamnă 

actul cultural din municipiul Focșani. De aceea am vrut să facem această unificare. 

Am făcut de fapt o unificare dar, am numit-o fuziune prin absorbție. 

Eu vin și întreb, modificăm proiectul dragi colegi, modificăm și spunem, nu se 

mai numește instituția Teatrul municipal Focșani, se numește Ateneul Popular 

Mr.Gh.Pastia care are în subordine și Teatrul. Dacă veneam așa ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... nu trebuie să fie rentabilă neapărat ... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … dar trebuie în același timp să 

aibă adresabilitate… ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... dar dvs. nu aveți dreptate. Nu vin acolo 

cu sutele de mii, nu suntem la stadion...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… în alte orașe să vedeți cum se 

percepe actul de cultură. Vă dau exemplu …  ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... am fost și în alte orașe și nu este așa ... ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „  d-nule consilier, nu 

țin minte să vă fi dat cuvântul”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ părerea mea este următoarea, dați-i voie  

d-nului director să vorbească pentru că acum dvs. l-ați acuzat ca un procuror, lăsați-l 

să se apere, vă rog eu frumos, nu mi se pare normal”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ mai înainte trebuie 

să-i dau cuvântul d-nului consilier Filimon ”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „d-nule Primar, sunteți inițiatorul acestui 

proiect, aș vrea să vă întreb câte proiecte a derulat Teatrul Pastia, câte evenimente 

culturale au fost până acum, dacă aveți idee. Dacă nu, vă spun eu, au fost două, 

Galele Teatrale și câteva spectacole, hai să spunem, nu chiar două, dar în fine, câteva 

spectacole cu trupe de la București. 

În condiția în care Ateneul, știți foarte bine că este campion la tot ce înseamnă 

evenimente culturale. Ceea ce faceți dvs. acum, consider că este un lucru deplorabil, 

trebuie să-i spun așa pentru că așa mi se pare, și așa este, și ceea ce au încercat alții să 

construiască și să întrețină ani de zile, dvs. distrugeți în primul mandat de primar”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ tot facem mișto unii de alții așa în 

condițiile în care cetățenii ne-au adus în funcțiile pe care le avem d-nule Primar. 

Ne întoarcem un pic la Ateneu, dacă dvs. ați citit actul de donație sau 

testamentul Mr.Gh.Pastia dacă nu, câteva fraze vi le citez eu, referitor la Ateneu 

spune așa: va fi o podoabă a orașului și zilnic accesibil publicului doritor de lumină și 

cultură, care Ateneu este și rămâne proprietatea exclusivă a Primăriei Focșani; iar mai 

devreme spuneați de faptul că nu produce, eu am înțeles că dvs. poate că sunteți așa 

obișnuit să producă orice mișcă, iată că mai sunt și instituții de cultură pe care trebuie 

să le susținem, că de aceea sunt iubitori de cultură în orașul acesta și nu numai; se va 

căuta ca acest Ateneu să fie considerat ca persoană morală și juridică și se va stărui ca 

să fie scutit de taxe către comună și stat cum și de toate taxele către Ministerul 

Artelor – Direcția Teatrală și pe cât va fi posibil se va interveni pentru subvenționarea 

lui, d-nule Primar; și să nu uitați că dacă tot facem referire la Teatru, la Teatrul 

municipal, din 45 de angajați știți câți actori are Teatrul municipal?, dacă tot spuneți 

că veniți cu oferte către cultură, veniți cu un manager mai bun. 

Sunteți Primarul municipiului Focșani, totuși, ar trebui să chemați managerul 

pe care l-ați făcut mai devreme incompetent, d-nul Valentin Gheorghiță care este de 

peste 20 de ani manager acolo. Adică, ați venit așa dvs. dintr-odată și ați găsit că 

acest om este incompetent, de fapt cum ați găsit pe mulți alții, din câte știm, și să nu 

spunem cu nume și prenume că îi știe prea bine și presa și toți cetățenii orașului 

Focșani. 

Îmi cer scuze, dvs. d-nule Primar, dvs. aveți calitate de invitat în ședința de 

Consiliu local. Consilierii locali decid dacă d-nul Gheorghiță, d-nul manager al 

Ateneului poate lua cuvântul”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ într-o ședință 

ordinară, extraordinară sau de îndată, doar președintele hotărăște cui dă cuvântul din 

sală, conform regulamentului”. 

D-nul Valentin Gheorghiță - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia: „ d-nul 

Primar a spus să iau cuvântul ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ nu știu ce v-a spus 

d-nul Primar. 

D-nule Gheorghiță, vă rog să luați loc, eu vă dau dreptul sau nu. Este târziu și 

deja proiectul acesta l-am desfăcut în 14, ați reușit să faceți un circ…  ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ d-nule Președinte dvs. sunteți ales de 

cetățenii municipiului Focșani ... îi reprezentați pe dumnealor și este normal ca 

dumnealor își doresc să ... ”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ … eu știu de cine 

sunt ales. O să vă rog pe dvs. Din Consiliul local să votăm … ”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „dar nu putem să supunem la vot pentru că și 

când a vorbit d-nul Matișan a trebuie să supunem la vot ... haideți vă rugăm 

frumos...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… o să-i dăm voie  și 

d-nului Gheorghiță la Diverse să-și spună punctul de vedere ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... acum ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... eu nu răspund 

presiunilor dvs. d-nule consilier, da! 

Am constatat că era în interesul dvs. ca d-nul Matișan să vă dea niște explicații. 

Am considerat că d-nul Matișan vă poate da câteva detalii în legătură cu proiectul pe 

care nu-l cunoșteați și nu știați despre ce este vorba. 

Mi-am dat seama că dvs. cunoașteți foarte bine proiectul acesta și d-nul 

Gheorghiță, momentan, nu are ce detalii să ne aducă”. 

 

D-nul Valentin Gheorghiță - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia: „  d-nul 

vice ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... d-nul Gheorghiță, 

nu mă forțați, nu răspund provocărilor PNL ca să fie foarte clar. Dacă dumnealor le 

place ca într-o ședință să facă circ ... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... spuneți de ce vă este frică ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... nu îmi este frică 

decât de Dumnezeu. Noi am discutat aici foarte clar”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon:   „ … nu supuneți la vot domnule așa ceva! ”. 

 

Consilierii locali PNL și o parte din invitații din sală ridică lozinci cu textul – 

jos labele de pe Ateneu. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ încă odată am avut 

dreptate, mă bucur să o spun pentru liniștea mea, am avut dreptate, sunteți cu toții 

niște circari. Ar fi bine să vă luați un cort ... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … este o exprimare foarte 

academică și foarte culturală acest text pe care l-ați pus dvs. …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... cum ați făcut și dvs.  ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „vreau să vă spun un 

singur lucru, cetățenii care au văzut  și văd această circăreală a dvs. ... mă bucur că 

am avut încă odată dreptate în ce vă privește. Până nu ați făcut circ, până în ultimul 

moment cu ... ați venit pregătiți cu ... jos labele de pe Ateneu ... haideți să fim puțin 

civilizați ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... nu-l lăsați pe d-nul director să 

vorbească?... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... ce să vorbească  

d-nul director... ”. 

D-nul Valentin Gheorghiță - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia: „ ... un 

minut... ”. 

D-nul consilier Ionuţ Filimon: „ ... este cel mai în măsură să ne dea detalii ... 

”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... d-nule Filimon, nu 

v-am dat cuvântul ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... suntem ca pe vremea lui Gheorghiu Dej 

... a vorbit d-nul Primar, l-a acuzat ca un procuror și acum băgați-l la pușcărie ”. 

 

 

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

13 voturi  „pentru” şi 8 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Alina-Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilior consilieri Ionuț 

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

 

D-nul Valentin Gheorghiță - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia: „d-nule 

președinte poate îmi dați cuvântul la Diverse, poate vă țineți de cuvânt ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ am promis”. 
 

   

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 302/2006 

privind aprobarea delegării dreptului de administrare către unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiul Focșani asupra clădirilor și 

terenurilor aferente ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 

Focșani, în care acestea funcționează, cu modificările și completările ulterioare; 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „m-am uitat și eu un pic pe acest proiect și nu 

înțeleg un lucru, la solicitarea Primăriei, d-nul director de la Liceul Edmond Nicolau 

a dat un răspuns în care și-a dat avizul de principiu cu câteva condiții, și aceste 

condiții nu apar în proiect și mi se pare corect să apară. Dacă dați dvs., nu știu ce 

pagină să vă spun ... uitați, către Primăria municipiului Focșani, în atenția d-nului 

Primar Cristi Misăilă, se dă acordul de principiu pentru trecerea suprafețelor hașurate 

ș.a.m.d., cu următoarele condiții, și sunt 4 condiții. Mi se pare corect să apară în 

proiectul de hotărâre”. 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „pot să vă dau eu ceva lămuriri cu privire la ce 

ați solicitat dvs.  
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Acele condiții au fost trecute de d-nul director al Liceului Edmond Nicolau în 

urma unei discuții avute împreună. Sigur că se va moderniza tot acolo, și întreaga … 

acea suprafață, acum nu este nici o bază sportivă, sunt niște terenuri dezafectate, sigur 

că atunci vor trebui respectate aceste condiții pe care le-am stabilit împreună. Este 

vorba de accesul persoanelor în acea incintă, atunci când va fi gata acest proiect. 

Deocamdată este vorba doar de trecerea în administrare de la Liceul Edmond Nicolau 

la Liceul Sportiv a acestor terenuri pe care ulterior urmează să le modernizăm, să le 

facem în slujba tinerilor pentru a putea desfășura diverse activități sportive, repet, 

pentru toți tinerii și elevii municipiuului Focșani, nu doar pentru elevii Liceului cu 

program sportiv”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc pentru răspuns, dar, totuși nu sunt 

lămurit. 

Deci, sunt 4 condiții și le citesc, și le-am citit, foarte explicite și aș dori să fie 

trecute în proiectul acesta ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... să înțeleg că vreți 

să faceți un amendament!... ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... aș dori un amendament cu cele 4 

condiții...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... detaliați ... ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „...prima condiție ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... cum să sune 

amendamentul?”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „1. accesul profesorilor de educație fizică și 

sport și al elevilor Colegiului Tehnic Edmond Nicolau Focșani la desfășurarea 

activității didactice aferente programei școlare și a activităților extracuriculare pe 

spațiile modernizate și reamenajate; 

2. modernizarea și reamenajarea terenului de port să nu afecteze actualele căi 

de circulație ale personalului, ale elevilor și ale autovehiculelor pentru cele două 

unități școlare, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focșani și Liceul cu program 

sportiv Focșani; 

3. modernizarea și amenajarea terenului de sport, să asigure protecția 

corespunzătoare a clădirilor aflate în vecinătatea terenului, geamuri, pereți exteriori, 

scurgeri pluviale, în sensul că trebuie protejate; 

4. modernizarea și amenajarea terenului de sport să nu afecteze posibilitățile de 

înscriere în programele referitoare la învățământul tehnic și vocațional. 

Și mi se pare că aceste 4 condiții bune și de bun simț și aș dori să fie trecute în 

acest proiect pentru că odată trecute vom ține cont de ele. Dacă nu vor fi trecute se 

vor da uitării”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „eu sunt convins că 

aceste condiții pe care ni le cere și Colegiul Edmnond Nicolau vor fi introduse în 

proiectul de amenajare. Sunt niște condiții normale ... o să o rog și pe d-na Magda 

Dumitrescu să vă dea un ... ”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... mă iertați ... vin cu o completare. Dânsul, 

d-nul director de la Edmond Nicolau și-a dat avizul de principiu cu aceste condiții 

incluse. Dacă aceste condiții ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... eu nu am citit 

nicăieri în acest proiect că directorul și-a dat acordul doar ... deci, doar condiționat. 

Este o simplă adresă care ne pune în vedere câteva puncte...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... corect. Dânsul și-a dat avizul de principiu 

cu aceste 4 condiții. Vă rog frumos, eu țin neapărat ca aceste condiții să fie trecute în 

acest proeict ”. 

D-nul consilier Radu Niţu: „dacă îmi permiteți, nu știu de ce se traduce pe 

tema aceasta, pentru că atât clădirea cât și terenul nu este al Liceului Edmond 

Nicolau, să fie clar și nici a Liceului Sportiv. Clădirea și terenul este a Primăriei 

municipiului Focșani, este încadrată ... d-na Magda poate să spună ... și tot noi 

Consiliul Local și Primăria va reglementa această situație. Ce condiții să pună, ce este 

a lui ceva, a adus ceva de acasă Danielescu sau Liceul nr.1? Nu mai vorbiți de niște 

lucruri care nu sunt ale lor. 

Vorbim de lucruri concrete și să se facă această investiție care este propusă de 

către Consiliul Local și Primăria municipiului Focșani”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „să vă dăm un răspuns 

din partea aparatului de specialitate. 

Domnul consilier are dreptate, noi suntem proprietarii acelui teren... ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... și atunci de ce le-a mai cerut avizul ... ”. 

 

D-na Magdalena Dumitrescu - Şef Serviciu administrarea patrimoniului: 

„în hotărâre nu au ce căuta aceste condiții. Aceste condiții se vor prevedea în proiect 

și ulterior în protocoalele de predare ale Bazei sportive după ce se finalizează. Se vor 

face protocoale și vor avea ca obiect aceste condiții. La acest moment nu putem să 

prindem asemenea condiții în acest proeict. Terenul este al municipiului Focșani ”. ; 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „eu aș avea o întrebare pentru d-nul 

director Mihai Petruț. 

Acest proiect de hotărâre face referire la modificarea HCL nr.302/2006. Deci, 

această hotărâre, noi nu știm ce conține. Eu nu am găsit-o încărcată pe site-ul 

Primăriei și nu știm despre ce este vorba, ce modificări se fac”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „acest proiect a fost și 

luna trecută și ați avut hotărârea atașată ... ”. 

D-na consilier Alina-Ramona Drumea: „ nu vorbeam ca să mă aflu în 

treabă”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ eu vreau să plec de la ideea care a afirmat-o 

d-nul consilier Radu Nițu, care nu suntem ... suntem adversari politici dar, vreau să 

spun că are dreptate. 

Atâtea tranzacționări din acestea, mutate dintr-o parte în alta, terenul este al 

Focșani-ului și eu vă spun sincer, nu am văzut un proiect mai neserios ca acesta, atât 

de subțire ... domnule, când vii cu un proiect, ai terenul, vii cu un deviz, vii cu un 

estimativ, vii cu un proiect, cu o schiță, vii cu surse de finanțare, cu niște termene, cu 
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niște avize ... deci eu vă spun dacă un cetățean simplu vrea să concesioneze în fața 

blocului 3 mp., 6 luni îi trebuie și cu un morman de hârtii. 

Eu vă spun, terenul acesta ... ne trezim peste câteva luni, că mai știu eu la cine 

se duce, cine îl ia. 

Deci, când vrei să faci ceva serios ... d-nule Primar nu am văzut un proiect mai 

subțire și mai slab decât acesta ... cu o simplă frază a dvs., da domnule facem, acesta 

nu înseamnă proiect domnule!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „dvs. cunoașteți măcar de când zaceți 

în băncile acestea ale Consiliului local, cunoașteți cât de cât niște proceduri așa 

simple care … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... nu ați făcut nimic... în loc să atrageți bani 

din fonduri europene... veniți cu combinații ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… aveți dreptate, o să vedeți, o să 

atragem fonduri …sigur, combinații  ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „d-na consilier 

Drumea, vă anunț în acest moment, din partea Serviciului IT, hotărârea este pe site și 

o puteți accesa oricând, chiar în acest moment. 

D-nule consilier, este clar că dvs., orice vrem ... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... veniți cu lucruri serioase pentru 

focșăneni, nu mutăm de colo colo. Nu-i nimic clar .... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dau cuvântul d-lui 

Primar. D-nule consilier, când ați vorbit dvs. v-am ascultat. Ați fost foarte obrăznicuț 

ședința asta ... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... mulțumesc pentru diminutiv dar nu-i 

nimic clar”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ nimic din ce se întâmplă în 

municipiu nu este bun, asta este. Eu vă spun foarte clar, aici este vorba doar de o 

trecere din administrarea unui colegiu în administrarea unui liceu cu program sportiv. 

Scopul ulterior este de a dezvolta o bază sportivă. Nu cred că avea capacitatea 

Colegiul Edmond Nicolau să gestioneze o bază sportivă. Ulterior, după ce vom avea 

această administrare, vom putea să inițiem acel proiect de hotărâre prin care vom 

aproba indicatorii tehnico-economici în care se stipulează și sursa de finanțare și 

valoarea proiectului și proiectul în sine, va fi aprobat … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... a cui este terenul ... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…terenul este al Focșani-ului, dar 

pentru a dezvolta o bază sportivă, dezvoltăm o bază sportivă la un liceu cu profil 

industrial sau informatic d-nule consilier !   ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „nu contează, este în Focșani... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… este în Focșani, și care este …  ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... dacă vrei să faci ceva ... vii cu proiectul, 

nu ... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… proiectul … sunt câteva etape, 

dvs. nu înțelegeți. Dvs. nu înțelegeți că sunt câteva etape care trebuiesc parcurse.  

Una era darea în administrare, apoi inițierea …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... acestea sunt penibilități...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … dvs. nu înțelegeți și nici nu vreți 

să înțelegeți pentru că asta-i comanda pe care ați primit-o, să faceți scandal … ”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... faceți ceva palpabil ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  … am spus, avem sume în bugetul 

Primăriei municipiului Focșani, a Consiliului local, d-nule consilier sume ce așteaptă 

a fi repartizate după aprobarea indicatorilor tehnico-economici.  

Este vorba de construirea a 3 terenuri de tenis pe zgură, din care, unul acoperit 

și modernizarea a două terenuri, care acum sunt în paragină multifuncționale, pentru 

baschet, handbal, volei și alte sporturi care se află în acest moment în curtea 

Colegiului Edmond Nicolau și care nu sunt utilizate. Acesta este proiectul pe care noi 

intenționăm să-l facem. După ce vom avea darea în administrare urmează etapa de 

inițiere a proiectului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Eu nu pot să 

angajez niște cheltuieli ca Primărie, până nu am obiectul pentru că vine Curtea de 

Conturi și spune, d-nule Primar dar de ce ați făcut acele cheltuieli pentru Liceul 

Sportiv că nu aveți terenul. Și mă pune apoi, pentru proiectare, pentru întocmirea 

documentațiilor tehnico-economice, mă pune să dau banii înapoi. Dar, dvs., este 

simplu așa să comentăm din afară numai de dragul de a ne vedea în fața camerelor de 

luat vederi”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ asta este campanie electorală ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu este nici o campanie 

electorală. Eu vă spun că avem și sursă, avem și estimările făcute, dar nu putem să …  

”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... vreau și eu să facem în Focșani ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  … o să le facem d-nule consilier. 

Iar accesul pe această bază sportivă nu va fi numai elevilor de la Liceul cu program 

sportiv, nu va fi numai pentru elevii de la Colegiul Edmond Nicolau, ci va fi un acces 

pentru toți elevii și toți iubitorii de sport în baza unui program foarte bine stabilit. 

Toți focșănenii care doresc să facă sport și vor să facă tenis sau alte tipuri de sporturi 

care se pretează pe aceste terenuri, care vor fi construite, în ciuda dvs., dar vor fi 

construite, dar vă garantez că se vor face aceste activități de către toți focșănenii. 

Dacă dvs. considerați că este anormal ca acele două terenuri de care ați amintit 

și vreau să menționez faptul că, știu că vă doare că în momentul în care suntem la 

guvernare Compania Națională de Investiții a inclus în lista de investiții modernizarea 

celor două stadioane, Tineretului și Milcovul. Și din acest motiv, noi nu mai putem să 

facem acel teren de fotbal cu gazon sintetic care l-am propus și care a venit 

propunerea din partea d-nului Președinte al Federației Române de Fotbal, pe care-l 

voi face până la urmă … îl vom face tot în curtea Liceului cu program sportiv, este 

teren suficient, mai așteptăm câteva aprobări pentru a ieși și pentru a-l pune și pe 

acela pe ordinea de zi … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... cu Mîndrești-ul ce faceți  ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … dacă tot mă întrebați vă dau 

răspunsul și știu foarte bine. 

A fost un proiect foarte prost și l-am sistat. Nu este posibil ca în 2017 să facă 

sistem de irigare doar cu 4 cămine, din care să tragă cu furtunul să ude gazonul, pe un 

suport de pământ. Acel gazon dacă i-aș fi dat drumul proiectului să fie continuat în 

stadiul în care era initial, proiect pe care, așa l-au făcut cei de la Direcția de 

Dezvoltare, până să fiu eu aici Primar … ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... Unirea Principatelor ...”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … face subiectul? Vă spun și despre 

Unirea Principatelor. 

Vreau să vă spun că acel teren de fotbal de la Mîndrești va fi făcut așa cum 

trebuie, la standarde impuse de un teren de fotbal, nu un maidan care să se strice după 

primul fotbal”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... aveți dreptate, maidan ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … fără tribune, fără vestiare, fără un 

sistem de irigații modern, fără un sistem de drenaj. Așa era proiectul. 

Am sistat, am dispus constituirea unei comisii de inventariere a lucrărilor 

executate până în acest moment și am solicitat reproiectarea  acelui teren de fotbal de 

la Mîndrești. Din acest motiv s-au oprit lucrările acolo, din dispoziția mea, da  

într-adevăr.  

Nu este posibil ca în 2017 să angajez 3 oameni care să ude gazonul cu furtunul, 

pe un teren de fotbal care are dimensini standard, dintr-un cămin … mai spunea d-nul 

inginer care a ieșit la pensie, mulțumim lui Dumnezeu, Velniță, că vezi dragă 

Doamne, avem și presiune de 4 atmosfere în rețeaua de la Mîndrești. Dacă era de 4 

atmosfere, toate țevile erau sparte în acest moment …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... cine a făcut proiectul !...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … proiectul l-a făcut Direcția de 

Dezvoltare, sub conducerea d-nului director care și-a dat demisia, Laurențiu Mocanu 

și sub îndrumarea d-nului inginer Velniță. 

Acestea sunt motivele pentru care noi vom face aceste lucruri și le vom face 

pentru focșăneni, în ciuda dvs., îmi pare rău ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ d-nule consilier 

înțeleg că sunteți total contra ce înseamnă modernizarea municipiului Focșani. Decât 

să avem cimentul acela spart, mizerabil din spatele liceelor, în loc să avem niște 

locuri ... o bază sportivă comună, pentru toate liceele din zonă, spuneți că este un 

program care nu vă satisface !”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ la acest proiect de hotărâre, la un 

moment dat în raport este semnat de către arhitectul șef  al orașului, nu există nume și 

prenume ca la celelalte rapoarte din celelalte proiecte de hotărâre, este o simplă 

semnătură. Întrebarea mea este, cine semnează în locul arhitectului șef al orașului în 

condițiile în care nu-l avem! Și într-adevăr acum, mulțumim că se deschide această  

hotărâre la care face referire proiectul,  302/2006, care la rândul ei face o altă referire 

la o altă hotărâre din august 2006.  

Așa că, scuzați-mă, atât timp cât nu ne puneți la dispoziție mapa cu toate 

informațiile necesare, mai mult ... scuzați-mă, și vă rog să-mi răspundeți cine 

semnează în dreptul arhitectului șef al orașului!  ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ nu am înțeles 

întrebarea. Să vă explic ce înseamnă un arhitect al municipiului Focșani?”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ d-nule președinte, nu înțelegeți ce vreți 

dvs., înțelegeți ce v-am întrebat, vorbesc limba română ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ m-ați întrebat ce 

înseamnă un arhitect al municipiului ...”. 
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 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ...raportul acestui proiect de hotărâre 

este semnat de 3 persoane, da, printre care și arhitectul șef. Spuneți-mi cine este 

pentru că nu este cu nume și prenume, este o simplă semnătură ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „o să-l rog pe d-nul 

Primar să vă răspundă ... ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... și nu este nici în numele 

arhitectului, să fie acea … ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  …ba este. Este cu, pentru…”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... îmi cer scuze, eu nu am văzut, dacă 

îmi arătați dvs. ... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... este cu, pentru, 

dacă sunteți atentă”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... cine semnează? ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  semnează șefa biroului de 

urbanism, d-na Mogda Luminița, pentru că nu are competența de arhitect șef. 

Dumneaei are doar câteva atribuții de arhitect șef delegate, nu are delegată funcția de 

arhitect șef”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-nule Primar, semnează pentru ... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … semnează pentru. Toate 

certificatele de urbanism și toate autorizațiile de construire sunt semnate în acest 

mod. 

Am scos de 4 ori postul de arhitect șef la concurs și nu s-a înscris nimeni … ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … puteți să spuneți public de ce nu s-a 

înscris nimeni, d-nule Primar?... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … pentru că sunt foarte  puțini 

arhitecți …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … de ce a plecat d-na arhitect șef al 

orașului?... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… pentru că și-a dat demisia…  ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … nu cred, cred că i s-a cerut ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „totuși revin, la cele 4 condiții, că, tot le 

ocolim și le ocolim. Ce poate fi atât de grav că le introducem în acest proiect de 

hotărâre ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... nu m-ați lăsat să 

termin, pentru că după comentariile colegilor urma să vă propun amendamentul ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... nu am terminat, vă rog frumos, permiteți? 

Să fim înțeleși, proiectul este bun, sunt de acord cu acest proiect, în viziunea  

d-lui Primar pentru construirea acestor terenuri de tenis, în principiu, personal sunt de 

acord, dar nu înțeleg de ce vă opuneți la aceste 4 condiții! Că sunt condiții de bun 

simț și nu vă împietează cu nimic, de ce atât ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... d-nule consilier, eu 

personal, că acum tot am despicat firele nu în 4 ci în 40, vă dau dreptate. Sunt niște 

condiții bune, dar țineți cont de un lucru, nu le poate impune, sau nu le poate 
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condiționa un director de școală care, nu este proprietarul acelui teren. Terenul este al 

nostru, este al dvs., al Consiliului local. 

Nu-mi spuneți mie ... cum aș veni eu acum la dvs. în curte și vă spun, leagă 

cățelul și-mi dai voie pe aleea principală. Nu este normal, nu este legal, nu putem  

face acest lucru, nu că nu vrem ... .”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... haideți d-nule Președinte, CUP-ul face asta 

și poate”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ d-nule consilier, la art.2 din acest 

proiect de hotărâre scrie în felul următor: pe cale de consecință se vor modifica 

protocoalele încheiate cu Consiliile de administrație ale unităților de învățământ mai 

sus menționate. 

În protocol, vor fi stipulate toate condițiile impuse de Consiliile de 

Administrație. Deci, acea adresă de la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, semnată de 

d-nul director Danielescu, este ca urmare a deciziei, a hotărârii luată de Consiliul de 

administrație a acestui liceu.  

Deci, în momentul în care se va semna protocolul de predare-primire între 

Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic Edmond Nicolau și Liceul cu 

Program sportiv aceste condiții vor fi stipulate acolo, noi nu putem … noi luăm o 

hotărâre prin care … am propus o hotărâre prin care să se transfere dreptul de 

administrare de la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau la Liceul cu program sportiv. 

Modul  de administrare va fi stabilit prin protocol. Și haideți să fim realiști, tot ce 

cere Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic Edmond Nicolau prin această 

adresă, sunt lucruri care se impun prin orice proiect. 

Păi, în primul rând, prin orice proiect, când se face o avizare a acestor proiecte 

de toate entitățile autorizate să avizeze și știți foarte bine la ce vorbesc, trebuie să 

stabilim niște căi de acces obligatoriu, să le respectăm. Trebuie să stabilim o protejare 

a clădirilor, să avem o anumită distanță față de clădirile unde își desfășoară procesul 

de învățământ, care astfel să le protejăm. 

Ceea ce solicită dumnealor sunt lucruri pertinente și sunt lucruri care oricum se 

vor respecta printr-un proiect. 

În momentul în care noi mergem cu proiectul respectiv, se avizează de către 

ISU, de către toți ceilalți, de către ISC și de celelalte departamente, de celelalte 

instituții care sunt abilitate să avizeze aceste proiecte de investiții, ne impun anumite 

reguli de genul acesta… ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... d-nule Primar, este ceva negativ în a trece 

aceste 4 condiții în proiect, asta nu înțeleg eu și chiar nu înțeleg? 

La art.2 se va propune protocolul respectiv ... haideți să-l introducem ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... ca să vă arăt că 

sunt în asentimentul dvs. pe cale de consecință, se vor modifica protocoalele, sunteți 

atent da? încheiate cu Consiliile de administrație și se va ține cont de hotărârile 

Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ mai sus menționate.  

Mai mult nu cred că putem face! Adică le luăm în calcul ...  ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … și asta este o hotărâre prin care  

s-au stabilit ceea ce au de făcut…”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... eu am propus acest amendament, vă rog 

să-l supuneți la vot ... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ eu voiam să vă spun așa, și mă adresez ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu v-am dat 

cuvântul, bine ... ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... în primul rând vreau să mă adresez 

d-nului Primar pentru că dânsul a propus acest proiect. 

Deci, în momentul în care dvs. o să propuneți un proiect real, atunci noi o să 

votăm, acum nu o să ... mutarea unui teren la un liceu la altul, și nu-i nimic concret, 

dar nimic nu este concret. 

D-nule Primar, veniți cu un proiect clar de baze sportive și atunci îl votăm cu 5 

mâini. Acum nu este decât o joacă așa, între amici”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „stimați colegi, supun 

la vot amendamentul d-nului consilier Bîrsan care stipulează exact adresa trimisă de 

Colegiul Tehnic Edmond Nicolau cu cele 4 puncte, da!, la care se face referire”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bârsan,  și se adoptă cu 

14 voturi „pentru” și 7 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina-Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilor consilieri Ionuț 

Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre. 

  

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Costel Bîrsan, fiind adoptat cu 14 voturi 

„pentru”  și 7 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina-Ramona Drumea, 

Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilor consilieri Ionuț Filimon, 

Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, devenind hotărârea nr. 301.     

 

 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 384/2015 pentru aprobarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ca și la ședințele anterioare, de un an 

de zile de când am calitatea de consilier, fac referire la Legea nr.544/2001 și  

credeți-mă că m-am plictisit eu să spun că o încălcați intenționat și nepunându-ne la 

dispoziție informațiile care trebuiesc pentru a putea efectiv pătrunde mai adânc în 

hotărârile de Consiliului local. Asemenea, această hotărâre nr.384/2015, sunt acum pe 

site-ul Primăriei Focșani și nu se descarcă. Nu vorbim de 2006, care s-a întâmplat 

acum cât am avut discuția pe marginea proiectului, ci, fix în momentul acesta. 

Credeți-mă, dvs. încălcați legea într-un mod intenționat, Legea nr.544/2001, 

legea privind accesul la informațiile …  ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... permiteți-mi să vă 

contrazic în cunoștință de cauză. Au fost trimise 296 de pagini la acest proiect ... ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … d-nule Președinte, nu are nici o 

legătură câte pagini sunt, se pot încărca suplimentar paginile… ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... păi, s-au 

încărcat...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … spuneți-mi când, vă rog? nu ne mai 

mințiți așa de față cu cetățenii și cu presa… ”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu, eu v-am spus în 

cunoștință de cauză ”.  

 

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

agricultură: „ …  hotărârea a fost trimisă luna trecută la fișierul aferent acestui 

proiect, ea este o hotărâre de aproape 400 de pagini, nu a putut fi postată pe site. O să 

găsim o variantă cu cei de la IT să micșorăm acest fișier și să fie postat și pe site. 

Însă, dvs. v-a fost transmis fișierul luna trecută odată cu proiectul”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ d-na Dăscălescu, dacă ne uităm … îmi 

cer scuze, pe procesul verbal al ședinței anterioare, credeți-mă că se încalcă de fiecare 

data această lege. Nu există proiect de hotărâre care să nu aibă încălcată această lege, 

scuzati-mă și credeți-mă că știu ce vorbesc și-mi asum, așa blondă d-nule Primar cum 

sunt…”. 

  

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

agricultură:„… o să  verificăm din nou și orice nu este postat, se va gosi o metodă 

tehnică pentru a fi afișată pe site”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ eu atât aș vrea să o întreb pe d-na 

consilier, dacă astăzi la ședința aceasta extraordinară are asupra dumneaei tableta  

dată în dotare de către Consiliul local, pe bani publici, tabletă pe care se poate 

descărca această hotărâre și orice alte hotărâri. Pentru că pentru asta v-au fost date, 

din bani publici, repet această tableăt, pentru a putea să citiți toate proiectele de 

hotărâre inclusiv să accesați hotărârile care se află în arhivă, postate pe pagina 

Primăriei. Nu știu ce telefon dețineți dar nu …  ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … mulțumesc d-nule Primar că mi-ați 

ridicat mingea la fileu, să știe și cetățenii municipiului Focșani, consilieri în funcție 

cum primesc tableta. Fără a avea internet, deci, nu este plătit abonament de internet, 

și cum primim în loc de telefon, o cartelă SIM pe care dvs. trebuie să găsiți un telefon 

pe care-l aveți pe acasă. Și tableta mea d-nule Primar este nefuncțională de la bun 

început, am venit cu ea la un moment dat, cu SIM-ul telefonului care la fel nu 

funcționa, așa că haideți vă rog frumos faceți-vă treaba ca Primar”. 

Preşedintele de d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ inițiați un proiect de 

hotărâre... ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … este o ordine în tot ceea ce se 

întâmplă. Trebuie să faceți o adresă și o să rezolvăm… ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „d-ra consilier, inițiați 

un proiect de hotărâre ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... și va pătrunde mai adânc... ”. 

Preşedintele de d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „d-ra consilier, inițiați un 

proiect de hotărâre pentru 21 de SIM-uri pentru internet”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „  mulțumesc, dar, Consiliul local 

funcționează de foarte mulți ani, de decenii, adică … eu trebuie să fac proiect de 

hotărâre pentru lucrul acesta …”. 

Preşedintele de d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... aici este wireless în 

Primărie ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … păi, eu nu vorbesc de wireless, 

vorbesc de faptul că ți-a dat o tabletă, nu citim aici mapa de ședință d-nule Președinte 

de ședință… ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... dvs. nu veniți în 

cursul lunii la Primărie, cum fac restul consilierilor?, se informează ... ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „  venim o data pe lună… ”. 

Preşedintele de d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „consilierii vin în sala de 

ședințe, își iau notițe, cer de la arhivă ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … din păcate, zacem în niște scaune, 

așa cum a spus d-nul Primar, suntem blonde … ”. 

Preşedintele de d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... eu i-am văzut și nu știam 

... ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … d-nule Primar, vă atenționez că ar 

trebui în Consiliul local să folosiți un limbaj respectuos, conform legii în vigoare, de 

funcționare a Consiliului local ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ un coleg de-al nostru a venit cu o propunere 

ceea ce consider că este foarte bună, d-nul Gongu. 

D-nule Primar, haideți să ne punem cu toții de acord ca fiecare consilier al 

acestui Consiliu local să aibă o audiență de o oră pe lună cu dvs., doar respectivul. Să 

se poată discuta diferite probleme care nu pot fi discutate public. 

Deci, d-nule Gongu, v-am furat ideea”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „stimate coleg vă contrazic. Aveți dreptate 

parțial. 

Nu, eu am cerut în ședință publică, o oră lunar, personal cu Primarul, adică, să 

fac ce vreau cu dumnealui, adică … mergem pe teren cum se zice … ”.  

Preşedintele de d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... d-nule consilier, d-ra 

consilier Dimitriu oricum nu este de acord, dânsa vrea două ore ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … d-nule Viceprimar, haideți să nu 

întrecem oarecare limită, să nu glumim pe seama vreunui coleg de aici pentru că nu 

este cazul. Suntem aici să se uite la noi cetățenii municipiului Focșani că ne luăm așa, 

puțin în derizoriu. 

Și încă odata d-nule Primar, nu mai folosiți un ton neadecvat în Consiliul local 

conform Regulamentului de funcționare al Consiliului local”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ mă bucur că aveți ureche muzicală 

și-mi percepeți tonurile așa cum le pronunț. Dvs. dați tonul, noi dăm ritmul. 

D-nule consilier Bîrsan, d-nule consilier Gongu Emanuel, am avut de fiecare 

dată cred, și nu știu dacă a fost cineva dintre dvs. care să fi venit vreodată la mine la 

birou cu o propunere și să nu încercăm să găsim o soluție, pentru municipiu, da, mă 

refer. 

Faptul că dvs. veniți acum și-mi spuneți să mergem o oră pe teren, să 

constatăm anumite probleme care trebuiesc rezolvate, este un lucru bun. Dar, eu vin 

acum și întreb, că acesta-mi este mie tonul, să spunem așa,  aveți fiecare dintre dvs. 
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un areal din municipiul Focșani pe care dvs. ar trebui să-l supervizați. În afară de 

câțiva consilieri dintre dvs., printre care și dvs. d-nule consilier Gongu și dvs. d-nule 

consilier Bîrsan, au venit concret și au spus, fie în ședință, fie în afara ședinței, la 

mine la birou, au venit și au spus, domnule, acolo este o problemă. Dacă am putut 

rezolvao pe loc, am rezolvat-o pe loc și nu cred că v-am dat înapoi. 

A venit d-nul Bîrsan și a spus, domnule trebuie să mergem până în Cimitirul 

Sudic să vedem ce se întâmplă acolo, am mers d-nule Bîrsan cu dvs.? …”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ ... da”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … d-nul consilier a venit astăzi și a 

spus că trebuie să mergem la Mîndrești pentru a vedea problema cu Stadionul și am 

promis că voi merge? 

Deci, nu mă dau în lături de la a face activități care … oricum eu le fac. Și am 

spus-o de nenumărate ori, eu merg uneori pe stradă noaptea, seara târziu dintr-un 

singur motiv pentru că atunci este foarte multă liniște și se pot vedea foarte multe 

lucruri în tihnă.  

Vă dau un exemplu, și o să vedeți, dacă eu merg acum pe stradă, plec de la 

Primărie până la BIG, este imposibil să nu mă opresc cu 2-3-4-5-6 cetățeni să stau de 

vorbă. Ori, obiectivul meu este nu să nu stau de vorbă cu oamenii, Doamne ferește, 

stau de vorbă de fiecare data când intru pe scările Primăriei, până la a intra în birou 

cred că jumătate de oră fac în anumite zile, dar pot să spun un singur lucru, că ori de 

câte ori dvs. solicitați o acțiune de genul acesta, de a merge pe teren, de a-mi arăta … 

uite domnule ce se întâmplă în zona respectivă și pentru a găsi împreună soluții, 

pentru că de asta suntem cu toții aleși de către cetățenii municipiului Focșani, o voi 

face cu cea mai mare plăcere. Nu am nici un fel de problemă. Nu trebuie să stabilim o 

zi în care, într-o oră să ne vedem să … da, dacă agenda îmi este încărcată în 

momentul respectiv, ați văzut, programăm și stabilim de comun acord unde vreți să 

ne deplasăm în orice zonă a municipiului să vedem ce probleme trebuiesc remediate. 

Eu vă mulțumesc pentru chestiunea asta, pentru propunerea făcută, am și zile 

de audiențe cu cetățenii dar, nu se respectă întotdeauna acel program. Am, v-am spus, 

audiențe în fiecare dimineață și eu și d-nii Viceprimari. Când intrăm sau când ieșim 

din Primărie, este imposibil ca un cetățean să nu ne oprească să nu ne spună o 

doleanță a dumnealui. Și încercăm la toți să le găsim soluții în limita prevederilor 

legale”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Primar, ce facem cu Unirea 

Principatelor”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ Unirea Principatelor, haideți să o 

discutăm după ce terminăm ședința dacă vreți, da! ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ d-nule Președinte de ședință, știți 

foarte bine că într-adevăr, am venit și eu la d-nul Primar în birou, erați și dvs. și d-nul 

Daniel Grigoraș la momentul respectiv și am venit cu ce se întâmplă cu construcțiile 

de autorizație și cu branșările de gaz. Cu autorizațiile care se dau foarte greu și 

fusesem anterior la Serviciul de Investiții, nu am mai ajuns și la Serviciul de 

Urbanism. Știu că atunci d-nul Primar a spus, nu se poate, pentru că sunt foarte multe 

că nu avem arhitectul șef al orașului și sunt stivă de dosare … ”. 

D-nul consilier Radu Niţu: „... d-nule președinte, haideți ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu are nici o 

legătură ... ”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … eu am fost la dumnealui … ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ ... v-a primit d-nul 

Primar! ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ …da, erați și dvs. de față și d-nul 

Daniel Grigoraș … și mai mult decât atât … ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… legat de proiect …  

”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „  ... nu, legat de ce a spus d-nul Primar 

...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „… legat de proiect, 

nu de ce a spus d-nul Primar ”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” şi 7 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Alina-Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş și a d-nilior consilieri Ionuț 

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

302.  

 

 

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

aprobarea participării Consiliului Local al Tinerilor Focșani la Reuniunea 

Regională a Consiiilpor Locale ale Tinerilor, care se va desfășura în perioada 

28/31 august 2017 în municipiul Orăștie. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ eu nu am acest proiect, dar voiam să știu 

cine l-a propus! ”.                                                                   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ este o suplimentare pe ordinea de 

zi…  ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... dvs. l-ați propus? ”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ eu l-am propus…  ”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Primar, vreau să vă felicit că acesta 

este într-adevăr este un proiect extraordinar, nu că am avea ceva împotrivă. 

Este singurul proiect de azi care trebuia să fie extraordinar, restul a fost așa de 

... ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… și cel cu creditul tot așa a trebuit 

să fie, să fie extraordinar”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „dar acela cu închis Teatrul, ce fel era!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „  acum vreți să închidem Teatrul?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ Ateneul!, tot aia este ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ d-nule consilier 

Tănase vă mulțumim că măcar spre sfârșitul ședinței v-ați dat seama cât de 

importante sunt proiectele d-nului Primar și îl felicitați. Sperăm să faceți acest lucru 

și dvs. și colegii dvs. și la următoarele ședințe”. 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre,  fiind adoptat cu  21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr.  303. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ o să-i dau cuvântul 

domnului ...”. 

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

agricultură: „ d-nule Președinte, pe ordinea de zi nu avem punctul Diverse”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ a, la sedința 

extraordinară nu avem punctul Diverse, era să uit, mulțumesc.  

Îmi pare rău d-nule director”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga, 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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