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     R O M A N I A 

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

         CONSILIUL LOCAL   

 

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

din 11 octombrie 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 Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 

şedinţa extraordinară din 11.10.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr. 1691 / 05.10.2017, constatând că în sală sunt prezenţi  toți cei 21 consilieri. 
  

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 municipiului Focşani;  

 d-na Simona Poieană – şef serviciu buget contabilitate; 

 d-na Carmen Ghiuța – șef serviciu juridic contencios; 

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

agricultură; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-nul Adrian Imireanu – inspector serviciul proiecte; 

 d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții; 

 d-na Magdalena Dumitrescu – șef serviciu administrarea patrimoniului; 

 d-na Luminița Mogda –șef serviciu urbanism; 

 d-na Valentina Gătej – șef birou agricultură; 

 d-na Micșunica Baciu – șef serviciu resurse umane, managementul calității; 

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

Consiliului local; 

 d-nul Dan Mihai Cazaciuc – șef birou presă, relații externe; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector, compartiment informatică; 

 d-nul Dan Grigoraș – inspector serviciul impozite și taxe locale; 

 d-na Marilena Șerbănuț – consilier, Cabinet Primar; 

 d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP Salubritate SA; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Public Creșe; 

 d-nul Manole Merchea- director SC ENET SA Focșani; 

 d-nul Ailincuței Andrei – SC Parking SA 

 d-nul Mihail Ciobotaru – director Direcția de Asistență Socială și Medicină 

Școlară; 
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 d-nul Tatian Agache – director Poliția Locală; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani. 

 

La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.  

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  „înainte de a supune la vot 

ordinea de zi dacă mai aveți modificări ale acesteia?” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „bună ziua d-nelor și d-nilor consilieri, 

stimați invitați, mai am de propus pe ordinea de zi încă două proiecte și anume: proiect 

de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 13-16.10.2017, a unei delegații 

reprezentative a municipiului Focșani în orașul Căușeni, Republica Moldova, pentru a 

participa la manifestările dedicate „Zilei Naționale a Vinului” și proiect de hotărâre 

privind modificarea art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 234 / 2017 privind 

constatarea încetării dreptului de administrare a Consiliului Local al municipiului 

Focșani asupra Stadioanelor Milcov și Tineretului ca urmare a retragerii acestuia de 

către Consiliul Județean Vrancea.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „nu am proiecte, însă am o observație de făcut. 

Constat că de când suntem noi consilieri locali s-a făcut și se face abuz de ședințele 

extraordinare. M-am uitat foarte atent pe ordinea de zi și eu personal nu consider că 

această ședință trebuia să fie extraordinară, în raport de ceea ce este pe ordinea de zi. Ca 

atare eu recomand sau rog mai bine zis staff-ul de la Primărie și dl. Primar să analizeze 

mai bine ordinea de zi și convocarea ședințelor extraordinare.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să vă aduc la cunoștință că noi, grupul 

consilierilor PNL, am depus ieri un proiect de hoărâre. Am discutat și ieri la comisii și 

am constatat că nu a fost introdus pe ordinea de zi. Am înțeles argumentele care au fost 

aduse, că trebuie supus dezbaterii publice. Aici era vorba nu de măriri de taxe, era vorba 

de scăderi de taxe dar eu am adus la cunoștință ca să se știe că am adus un proiect pe 

ordinea de zi și nu l-ați introdus pe ordinea de zi și nu mi se pare corect pentru că 

dumneavoastră veniți de fiecare dată cu 2-3 proiecte pe ordinea de zi în ultima clipă și 

apoi când noi procedăm în felul acesta spuneți că sunt proceduri, dar mă rog, asta este.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier, d-nelor și d-nilor consilieri 

am luat act de proiectul dumneavoastră, așa cum am promis și ieri la ședința de comisii 

de specialitate acest proiect va fi supus dezbaterii publice pentru că este un proiect care 

prevede modificarea Regulamentul de organizare și funcționare  a SC Parking SA. 

Orice modificare de regulament se supune dezbaterii publice, este o procedură stabilită 

prin Legea nr. 215 care nu putem să o încălcăm. V-am promis și v-am spus că vom 

supune dezbaterii publice acest proiect al dumneavoastră și după ce va fi trecută toată 

procedura legală vom intra cu el în prima ședință ordinară a Consiliului Local după ce 

se vor împlini termenele legale. Referitor la celelalte proiecte, ca să lămurim să nu 

spună cineva că fugim din fața răspunderii, proiectul pe care vi l-am propus cu privire la 
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deplasarea în perioada 13-16 octombrie așa cum v-am spus și cum este stipulat și în 

raportul acestui proiect, invitația de la Orașul Căușeni, Republica Moldova ne-a 

parvenit în data de 4 octombrie. Practic eu spun că este în caracter de urgență să-l 

introducem pe ordinea de zi. Pe de altă parte în ceea ce privește administrarea, la 

proiectul nr. 2 pe care l-am introdus pe ordinea de zi, administrarea Stadioanelor Milcov 

și Tineretului. La fel este  adresă venită de la Consiliul Județean  de care am luat act și 

pentru a nu apărea sincope în organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Municipal 

2007 care își desfășoară activitatea pe aceste terenuri a trebuit să emitem acest proiect 

de hotărâre și să-l supunem aprobării dumneavoastră. În ceea ce privește caracterul 

extraordinar d-le consilier Bârsan vă aduc la cunoștință faptul că nu trebuie să existe o 

motivație, nu este o ședință de îndată. Ședința extraordinară se poate convoca ori de câte 

ori cineva, Primar sau consilier consideră necesar a se face o ședință pentru anumite 

proiecte. Și dacă dumneavoasttră consederați că niște proiecte care nu au fost votate și 

care fac parte din niște proiecte pe care noi vrem să le implementăm prin atragerea de 

fonduri europene în care avem niște termene foarte exact și foarte strânse, nu sunt de 

importanță pentru dumneavoastră, este problema dumneavoastră, eu vă spun că sunt de 

importanță maximă, iar pentru faptul că în ultima ședință de Consiliu Local a fost acea 

neînțelegere, nu mai vreau să revin asupra discuțiilor din ședința de Consiliu Local 

ordinară din septembrie 2017, am considerat că este necesar să reluăm în discuție 

proiectele care nu au fost aprobate pentru a vedea și opinia colegilor care nu au fost 

prezenți la acea ședință.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le Primar caracterul extraordinar al unei ședințe și 

aceasta se convoacă în momentul când pe ordinea de zi sunt proiecte care nu suferă 

amânare și sunt de caracter excepțional. Eu nu consider că ceea ce este pe ordinea de zi, 

astăzi, are un caracter excepțional și măcar de ar fi fost prima noastră ședință 

extraordinară, dar au fost atâtea ședințe extraordinare în care eu constat și este părerea 

mea personală că se face abuz de aceste ședințe. Gândiți-vă că suntem persoane care 

avem ocupație, avem și altele de făcut, nu doar să ne prezentăm aici când visează 

cineva. Referitor la acel proiect cu deplasarea, dacă nu era ședința extraordinară, cum se 

rezolva d-le Primar?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „așa se rezolva cu ședință 

extraordinară.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „să înțeleg că ședința extraordinară a fost doar 

pentru deplasarea în Republica Moldova, da?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „acesta este un punct din celelalte 

puncte.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu vreau să-i dau dreptate d-lui consilier Bârsan că 

aici nu este vorba de urgență maximă. Se puteau prezenta aceste proiecte și peste 2 

săptămâni când este ședința ordinară, deci nu este problemă nici cu fonduri europene, 

nici cu nimic, acesta este un pretext. Haideți să fim corecți.” 
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „Legea 215, 

legea administrației vorbește de faptul că Consiliul Local se întrunește în ședințe 

ordinare, extraordinare sau de îndată. Dacă pentru situația convocării undei ședințe de 

îndată, legiuitorul prevede cazuri exprese, limitative, în care se justifică caracterul de 

urgență, eminența unor pericole sau a unor dezastre, în ceea ce privește hotărârile 

adoptate în ședințe ordinare sau extraordinare legiuitorul nu cere nici o cerință, așa cum 

prevede posibilitatea atât a Primarului de a convoca în ședință extraordinară Consiliul 

Local, precum și Consiliul Local de a convoca sau 1/3 din consilieri locali, în a convoca 

o ședință extraordinară. Nu trebuiesc motive. Faptul că s-a emis o dispoziție, în termen 

legal, va fost comunicată, faptul că sunteți prezenți din punctul meu de vedere ședința 

este statutară. Cu privirea la ordinea de zi dumneavoastră puteți discuta  în cadrul 

proiectelor, nu aveți motive să cercetați sau să justificați sau să invocați anumite 

argumente cu privire la această ședință extraordinară, este o normalitate.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „mie îmi place de dl. secretar că ne-a explicat legea 

frumos pe îndelete, s-a emis o dispoziție și trebuie să facem ceea ce ar trebui să facem, 

dar când se emit Ordine de Prefect, ce faceți d-le secretar? Le executați? Nu prea, îmi 

pare rău.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier 

dacă vă referiți la un ordin anume putem discuta, dar dacă vă referiți la ordine cu 

caracter normativ discutăm pe marginea acestora. Vă referiți la ceva anume? Reluăm 

când apreciați dumneaoastră că este necesar.” 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 14 puncte: 

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1.     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; 

 

2. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor anexei la 

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

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

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

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

municipiului Focșani; 
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4. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

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

parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km 

180+220 – km 188+390, DN 2D km 0+000 – km 2+552, DN 23 km 0+000 – km 5+025 

și DN 23A km 0+000 – km 1+500, împreună cu terenurile aferente, până la emiterea 

ordinului de începere a lucrărilor în cadrul Proiectului „Remodelarea arterei formată din 

Calea Munteniei și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor urbane”; 

         

6.      proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcției „Tribună teren  

sport” situată în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, aflată în administrarea Liceului cu Program Sportiv Focșani, 

întrucât nu mai este necesară activității de învățământ; 

         

7.      proiect de hotarâre privind schimbarea destinației construcției C2 situată în 

Focșani, str. Cuza Vodă nr. 48, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, 

aflată în administrarea Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani, întrucât nu mai este 

necesară activității de învățământ; 

         

8. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de 11,00 mp situat în Focșani, Str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. 

10472% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Sima 

Adrian și Florica; 

 

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

perioada existenței construcției, către Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt – suflete 

pentru suflete” a terenului situat în Focșani, Aleea Parc, Tarlaua 204, parcela 1168 Cc, 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amenajării unui imobil 

cu destinația de „Centru educațional pentru copii, din Cartierul Sud – Focșani”; 

 

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

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice 

de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a 

Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de priorități; 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în 

Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în 

conformitate cu Legea  nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Focșani a 

imobilului compus din clădire și teren în suprafață de 1277,00 mp., situat în municipiul 

Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628 și a căii de acces aferentă acestui 

imobil în suprafață de 352,00 mp. T 81, P 4638; 
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13. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului 

Focșani pe anul 2017; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

municipiului Focșani; 

 

Se supune la vot introducerea proiectelor de hotărâre şi se aprobă cu 20 voturi 

„pentru" și 1 vot „abținere”, al d-lui consilier Costel Bârsan.  

 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 1 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.   
 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „grupul PNL are un amendament și anume: 

ca acest proiect să poată rămâne, ca și inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

privat să rămână doar cu obiectivul de investiții extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 

3 Focșani, fără celelalte care sunt enumerate aici.” 

  

 Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „înainte de a trece la votarea acestui 

amendament n-aș vrea să se interpreteze, în urma votului, d-na consilier să interpreteze 

greșit votul nostru. Amendamentul nu este corect din punct de vedere legal și dacă are 

nevoie de explicații i le dăm. Nu are cum să lase investițiile și să nu inventariem pentru 

că atunci sunt în aer, ale cui sunt bunurile acestea?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le consilier aș dori să-mi explicați atunci 

de ce la extinderea celor 12 săli de clasă este vorba de bugetare și celelalte sunt doar 

inventariere. Deci ar fi putut fi făcute 2 proiecte de hotărâre total diferite, asta era 

rugămintea și se pot defalca. Nu-mi spuneți că nu se poate.” 

 

 Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „eu am luat cuvântul tocmai pentru a nu lăsa 

loc la niște discuții care nu-si au rost și mi-aș dori chiar să fie o ședință liniștită, dar 

pentru mai multă claritate și transparență o s-o rog pe d-na Dumitrescu să vă dea câteva 

explicații.” 

 

 

 



 7 

 D-na Magdalena Dumitrescu „sunt bunuri ce țin de domeniul privat ca și toate 

celelalte rectificări ale bunurilor, ale valorilor și ale suprafețelor de domeniul privat. 

Ele, toate aceste bunuri, sunt de domeniu privat. De ce trebuie să facem două proiecte 

când privesc același domeniu al municipiului, domeniul privat.” 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „dacă dorim acest lucru se poate, spuneți de 

fapt că nu se poate pentru că nu doriți dumneavoastră, aparatul de specialitate.” 

 

D-na Magdalena Dumitrescu „nu v-am spus că nu doresc, eu v-am explicat care  

este situația, v-am spus că sunt bunuri de domeniu privat.” 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „spuneți-mi de ce nu se poate vă rog. Vă 

întreb punctual, de ce nu se poate defalca? Motivul?” 

 

D-na Magdalena Dumitrescu „sunt 2 proiecte care privesc aceleași lucruri, 

bunuri ale domeniului privat.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „una este extinderea și bugetarea extinderii 

celor 12 săli de clasă a Școlii nr. 3.” 

 

D-na Magdalena Dumitrescu „este inventarierea obiectivului.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vă rog frumos să-mi spuneți punctual, de 

ce nu se pot defalca? 

 

D-na Magdalena Dumitrescu „pentru că privesc același obiectiv.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „dar nu contează, una este școala și 

celelalte sunt tarlale d-na Dumitrescu. Celelalte sunt tarlale, aceasta este școala. Școala 

este ceea ce ține de educație, chit că este de domeniu privat cum spuneți dumneavoastră 

și celelalte sunt tarlale inventariate.” 

 

D-na Magdalena Dumitrescu „haideți să vă explic, domeniul privat are o 

varietate de bunuri.” 

 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-na Dumitrescu 

am avut o discuție foarte clară și am stabilit foarte clar că nu se poate face un dialog 

direct între consilieri și aparatul tehnic de specialitate decât cu aprobarea președintelui 

de ședință. În ceea ce privește acest aspect d-na consilier, este vorba, dacă vreți să vă 

explicăm concret, este vorba despre un inventar al bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Focșani în care intră toate celelalte bunuri cu tarla și parcelă, cu 

toate datele de indentificare ale fiecărui bun care intră în inventar și la care se face 

referire în acest proiect. Nu are nici o bugetare în acest proiect. Dacă dumneavoastră îmi 

arătați unde se va prezenta bugetarea acestui proiect, eu vă mulțumesc, dar eu vă spun 

că de fapt acest proiect este de actualizare a unor valori de inventar sau a unor suprafețe 

și a unor caracteristici ale bunurilor ce alcătuiesc inventarul domeniului privat al 

municipiului Focșani. De aceea el se tratează în mod unitar.” 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „aceasta este lămurirea pe care mi-o dați, 

da?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc frumos.” 

 

 Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot amendamentul d-nei consilier Dimitriu şi 

nu se aprobă cu 8 voturi  „pentru” și 13 voturi „abținere” ale d-nilor consilieri Marius 

Iorga Eusebiu, Mihai Nedelcu, Ionuț Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică, Radu Nițu, Maria-Panaite Irina Anca, Emanuel Gongu, Mihai Petruț, 

Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței și Daniel Ungureanu. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre și nu se adoptă cu 13 voturi „pentru” și 8 

voturi „abținere” ale d-nilor consilieri Dan Buzoi, Neculai Tănase, Alin Claudiu Dobre, 

Ionuț Filimon, Laura Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu și Costel 

Bârsan. 

 

 

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

completărilor și modificărilor anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

 Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am un amendament și anume: 

 Art. 1 alin. (2) se completează după cum urmează : 

       - la poziția nr. 2555 coloana 3, va avea următorul cuprins : ”B-dul Unirii, St = 

536mp.; Sc= 471mp.”; 

       -  la poziția nr. 2557 coloana 3, va avea următorul cuprins : ” Str. Aleea I Iunie, St = 

2764mp.; Sc = 1908mp.”; 

       -  la poziția nr. 2559 coloana 3, va avea următorul cuprins : ” Str. Republicii, St = 

297mp.; Sc = 274mp.”; 

       -  la poziția nr. 2564 coloana 3, va avea următorul cuprins : ” Str. Bîrsei, St = 

570mp.; Sc = 491mp.” 

       -  la poziția nr. 2570 coloana 3, va avea următorul cuprins : ”Str. Cuza Vodă, St = 

409 mp.; Sc = 337 mp.” 

       -  la poziția nr. 2577 coloana 3, va avea următorul cuprins : ”Str. 8 Martie, St = 

524mp. ; Sc = 397mp.” 

       -  la poziția nr. 2585 coloana 3, va avea următorul cuprins : ”Str. Unirea 

Principatelor, St = 470mp.; Sc = 464 mp.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „la acest proiect aș avea și eu un amendament în 

sensul de a scoate din acest proiect de hotărâre inventarul și adresa de la SC CUP SA, 

întrucât au apărut aici la un inventar niște chestii care mie mi-a dat de gândit. Unul 
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dintre ele este de exemplu un întrerupător AEP pentru pompă potabilă în valoare de 

7.005 lei și este din anul 2000 sau 2002. Păi la prețul acesta în acel an se cumpăra o 

garsonieră   d-le președinte de ședință și mi se pare foarte dubios că un întrerupător de 

pompă, de care o fi ea de pompă, să poată costa atât atunci. Deasemeni un rezervor de 

dozare de 200 l PE, PE înseamnă polipropilenă, adică plastic. Deci un butoi de 200 l 

pentru stație de clorifinare, acolo se introducea clorul, costa atunci undeva la 2000 

dolari, cam tot cât o garsonieră, lucruri care mie mi se par foarte dubioase ca să nu spun 

altfel. Deci amendamentul meu este de a scoate și la proiectul nr. 2 și la proiectul nr. 3 

până definitivăm sau până ne lămurim cu aceste aspecte să le scoatem din proiectul de 

hotărâre.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul d-lui consilier Mersoiu şi 

se aprobă cu 18 voturi  „pentru” și 3 voturi „abținere”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bârsan şi nu se 

aprobă cu 9 voturi  „pentru” și 12 voturi „abținere”. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui şi nu se adoptă cu 13 voturi  

„pentru” și 8 voturi „abținere” ale d-nilor consilieri Dan Buzoi, Neculai Tănase, Alin 

Claudiu Dobre, Ionuț Filimon, Laura Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria 

Dimitriu și Costel Bârsan. 

 

 

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

scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri 

inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani. 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „tot aceea? 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „aceeași.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu vroiam să vă întreb așa, nu știu de ce nu ați 

acceptat aceste amendamente că nu erau nici împotrivă, era o chestie normală firească, o 

chestie de dialog între noi. Dacă nu vreți, nu vreți, asta este.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „votați amendamentele propuse de mine și vom vota 

proiectele în integralitatea lor, parcă așa am vorbit sau nu ne înțelegem.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „acesta este 

șantaj.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „s-a schimbat liderul de grup, nu mai 

este dl. consilier Tănase, ci dl. consilier Bârsan.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „cum adică șantaj? Dl. consilier Bârsan a observat 

că nu este ceva în regulă, un comutator din acela costă cât o garsonieră, vi se pare că 

este șantaj acesta? Haideți să fim serioși, înseamnă că nu știți ce înseamnă șantaj.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă vă uitați în 

proiect, aceste bunuri au fost cândva acceptate de Consiliul Local. Aceste bunuri practic 

au fost propuse spre a fi casate și pentru a fi scoase din evidența inventarului ce aparține 

bunurilor domeniului public. Este vorba de niște repere care la momentul acesta orice 

analiză am face sau orice cercetări am face nu știu ce efect ar produce, decât simplul 

fapt că se caută nod în papură pentru a nu se vota proiectele, punct. Acesta este 

adevăratul motiv de a face noi niște discuții. Mai mult decât atât dl. consilier Bârsan nici 

nu a fost prezent ieri la ședința de comisie, când ar fi trebuit să discutăm aceste lucruri și 

dacă le discutam poate găseam până astăzi alte explicații, acesta este un aspect. Un alt 

aspect este faptul că dl. consilier Bârsan are ceva cu CUP SA, dar este o altă discuție. 

Haideți să discutăm ceea ce este de discutat pe proiecte, nu venim aici să facem interese 

personale pentru că aici v-au trimis cetățenii municipiului Focșani să votați în interesul 

lor. Dacă considerați că acesta este incălcarea unui interes a municipiului Focșani, a 

cetățenilor municipiului Focșani pentru simplul fapt că scoatem din inventarul public 

niște chestiuni minore s-au cheltuit zeci de miliarde și mai ales că acestea au fost făcute 

prin fonduri europene care au fost verificare și răsverificate aceste investiții. Dar dacă 

vrem așa doar să găsim nod în papură cu privire la X probleme pentru a nu vota 

proiecte, că asta este,  nu se vrea din partea anumitor autorități, nu este nici un fel de 

problemă, noi oricum ne vom face treaba și Primăria municipiului Focșani va merge 

înainte nu se va desființa chiar dacă unii sau alții doresc să nu se facă nimic în orașul 

acesta pentru municipalitate. Așa cum și chestiunea aceea să scoatem din proiect corpul 

de clădire ce aparține Școlii nr. 3, pentru care repet, avem bani obținuți care așteaptă să 

fie cheltuiți de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 

700 mii lei pe care consilierii locali bănuiesc că nu vor să-i luăm. Acesta este motivul 

pentru care se caută la fiecare proiect cât un nod în papură. Ce relevanță avea scoaterea 

acelor repere din proiectul de hotărâre?  Când este vorba despre inventariere. Noi 

trebuie să facem un talmeș-balmeș în ceea ce înseamnă inventar că așa vor unii. Noi nu 

putem face, noi nu ne abatem de la niște reguli clare.” 

  

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „d-le consilier până la urmă aceste 

repere pe care le-ați spus dumneavoastră se scot, se dau la casat, vroiați să le păstrăm? 

Că nu ați fost destul de clar.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „în primul rând vă răspund dumneavoastră și d-lui 

Primar. Deci eu am observat că de la o vreme proiect sau orice argument pe care eu îl 

aduc în favoarea sau în defavoarea unui proiect de hotărâre, mi se impută pe plan 

personal. D-le Primar vă atrag atenția și vă rog chiar frumos să nu amestecăm 

problemele personale, să nu ne ducem în spațiul public, eu nu le duc pe ale 

dumneavoastră și familiei dumneavoatră și dumneavoastră vă rog frumos să nu le 

aduceți pe ale mele și ale familiei mele.” 

 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu am vorbit de 

familia dumneavoastră.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „eu vă spun că eu cred că sunt printre puținii și poate 

singurul de aici care nu am nici un interes personal și sunt în Consiliul Local, soția mea 

nu ia bani de la Consiliul Local, nu este implicată politic...” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu este nici un 

atac la persoană sau la familia dumneavoastră.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „d-le consilier acestea nu sunt discuții 

care trebuie să aibă loc aici. D-le consilier vă tai microfonul, vă rog frumos să 

răspundeți punctual la ceea ce am vorbit cu dumneavoastră, atât. Asta trebuie să 

răspundeți.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „eu nu am nici un interes personal, familia mea, 

copilul meu nu este angajat la Consiliul Local...” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „v-am rugat să nu mai vorbiți așa 

ceva.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „nu este angajat la nici o firmă a Consiliului Local, 

soția mea nu ia bani si nu a ajuns unde este de la politica și de la Consiliul Local, vă rog 

frumos. Vă garantez că nu am nici un interes, nici banii pe care îi iau de la Consiliul 

Local d-le președinte de ședință, eu nu-i păstrez, îi donez, unde știu eu că-i donez. Și 

apa pe care o beți dumneavoastră la Consiliul Local a fost plătită de mine până la 

sfârșitul  anului. Am mai adus-o odată și s-a furat, pentru că Primăria nu are bani.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „acesta este un lucru de lăudat, este 

foarte bine.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „dar vă rog frumos nu mai amestecați interesele 

personale, când a fost vorba de proiectul de ENET am ceva personal, când am de 

astfaltat, am ceva personal. Nu am nici un interes personal, vă garantez, dar nu se poate 

să nu observ că un întrerupător pentru o pompă nu poate să coste cât o garsonieră.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „d-le consilier vă întreb un lucru. Am 

înțeles nu a fost chestie de familie departe gândul acesta de noi. Acestea se casează, au 

fost făcute în 2002 cumpărare, achiziționate pe fonduri europene, verificate, se face 

pușcărie dacă sunt lucruri în neregulă. Noi le casăm pe acestea, aveți ceva împotriva 

casării lor?” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „da. De ce  nu le casează Consiliul Județean?    

CUP-ul este al nostru? Cine are majoritatea acțiunilor la CUP? D-le Primar să le caseze 

Consiliul Județean. În momentul când noi Consiliul Local luăm cunoștință că un obiect 

a fost cumpărat cu prețul unei garsoniere, noi le casăm repede să li se piardă urma? 

Facem lumină și le vom casa după aceea, e ceva extraordinar?” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „dumneavoastră ce doriți acum să 

facem noi anchetă polițienească, de ce s-au cumpărat acele întrerupătoare sau orice or fi 

fost acelea acum 14 ani?” 
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Dl. consilier Costel Bârsan „d-le dacă este cazul, da. Pentru că nu sunt banii 

dumneavoastră, sunt banii cetățenilor.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „nu este de datoria noastră să facem 

așa ceva.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „sunt banii cetățenilor municipiului Focșani.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „duceți-vă la Poliție, faceți o sesizare, 

spuneți, uitați ce am observat eu aici și o să se facă o anchetă.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „mulțumesc, poate am s-o fac.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „nu avem noi calitatea să facem 

anchete din acestea d-le consilier. Vă susțineti acest amendament?” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „da, de aceea l-am propus.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu vroiam să vă spun un singur lucru, d-le Primar 

dumneavoastră aveți o imagine eronată despre ceea ce înseamnă Consiliu Local. Nu 

înseamnă că dacă noi nu votăm ceea ce considerați dumneavoastră, înseamnă și greșit. 

Dumneavoastră credeți că ceea ce propuneți dumneavoastră întotdeauna este corect și 

bine? Noi avem experiența anilor anteriori când în urma unor voturi din acestea s-a 

ajuns pe la DNA, deci noi vrem să vă protejăm stimați colegi.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „muțumesc.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar din aceștia care glumesc așa a pagubă 

am văzut mulți și după aceea se duc pe la DNA. Eu nu vreau să vorbesc aiurea, dar 

haideți că este o chestie ca între colegi așa, haideți să votăm ceea ce este corect, nu ceea 

ce ni se pare nouă și haideți să băgăm așa pe repede înainte. Dl. consilier Bârsan a 

propus un amendament haideți să respectăm lucrul acesta să nu mai căutăm și să punem 

tot felul de probleme în acestea, că vi se pare că ceea ce spuneți dumneavoastră este 

corect întotdeauna.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „d-le consilier aveți mare grijă pentru 

că noi vrem să vă scăpăm pe dumneavoastră de DNA acum, pentru că pe perioada în 

care dumneavoastră erați consilier s-au aprobat acestea. Îmi pare rău, s-ar putea să aveți 

o problemă acolo în partid.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „dumneavoastră sunteți cumva de la organele de 

control, de unde știți dumneavoastră că eram eu consilier? D-le președinte vă rog eu 

frumos citiți acolo proiectele.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „eu citesc, dar nu m-ați lăsat 

dumneavoastră.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „vedem noi apoi cine și care și cum.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le președinte vă rog să specificați, proiectul nr. 2 

și 3.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „discutăm acum despre proiectul nr. 

3.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bârsan şi 

nu se aprobă cu 9 voturi  „pentru” și 12 voturi „abținere”. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 voturi  „pentru” și 8 

voturi „abținere” ale d-nilor consilieri Dan Buzoi, Neculai Tănase, Alin Claudiu Dobre, 

Ionuț Filimon, Laura Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu, Costel 

Bârsan. 

 

 

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

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea 

inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „acest proiect pare a fi viabil, dar eu vă propun să-l 

lăsăm 30 de zile și după 30 de zile, pentru că mai sunt modificări care pot apărea și cu 

aceste parcări și cu tarife și eu spun să-l lăsăm 30 de zile și atunci o să-l votăm cu toată 

dragostea. Dar haideți să facem lucrurile așa cum trebuiesc făcute, da?” 

 

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

13 voturi  „pentru”, și 8 voturi „abținere” ale d-nilor consilieri Dan Buzoi, Neculai 

Tănase, Alin Claudiu Dobre, Ionuț Filimon, Laura Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, 

Ana-Maria Dimitriu și Costel Bârsan. 

 

 

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

dării în administrare către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a 

sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km 180+220 – km 188+390, DN 2D km 

0+000 – km 2+552, DN 23 km 0+000 – km 5+025 și DN 23A km 0+000 – km 1+500, 

împreună cu terenurile aferente, până la emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor în cadrul Proiectului „Remodelarea arterei formată din Calea 

Munteniei și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor urbane”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 



 14 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „eu consider că acest proiect este și va fi foarte 

deosebit de păgubos pentru noi focșănenii, chiar dacă dl. ziarist aici de față pufnește în 

râs și crede altceva, este treaba dânsului, dar ceea ce vreau să vă spun luând în 

administrare aceste sectoare de drumuri Primăria nostră și mai ales Direcția de 

Dezvoltare nu are capacitatea să le întrețină. Cum am mai hotărât noi aici la diferite 

ședințe Direcția de Dezvoltare nu este în stare să cosească și să întrețină două petice de 

iarbă și credeți dumneavoastră că va fi în stare să întrețină o centură cu un asemnea 

nivel de trafic? Această centrură va trebui întreținută și eu văd aici 2 scenarii, în 

momentul în care centura va fi totuși funcțională și Direcția de Dezvoltare o va face în 

parametri standardizați tot bugetul Primăriei se va duce pentru întreținerea acestei artere 

de circulație lăsând de izbeliște celelalte străzi ale Focșaniului care arată, cum arată. Și 

ca să vă dau exemplu, vreau să vă amintesc de str. Mărășești. Str. Mărășești până a fi 

luată de Drumurile Naționale era numai găuri, era numai dâmburi, nu s-a putut astfalta 

niciodată, câte eforturi s-au făcut nu au fost bani, până când a fost trecută în 

administrarea Drumurilor Naționale, atunci s-a astfaltat și acum în acest proiect se 

dorește trecerea ei din nou către Primăria Focșani. Păi dacă noi nu am fost în stare să 

întreținem și să astfaltăm o asemenea stradă care are în jur de 3 km, suntem noi în stare 

să întreținem asemenea artere de circulație, centura Focșani? Eu văd aici alte interese, 

deci această centură trebuie luată, dată unor firme de casă să se pape banii și după aceea 

să se lase de izbeliște și aici vor fi cum spuneam două scenarii, în momentul în care 

centura va rămâne și va fi bine întreținută tot bugetul se va duce acolo și dacă nu va fi 

întreținută vom păți cum am pățit cu str. Unirea Principatelor și ne vom trezi cu tot 

traficul de pe centură deviat prin Focșani că ei nu mai au pe unde să mai treacă. Direcția 

de Dezvoltare nici măcar iluminatul public nu l-a putut face și am votat trecerea 

iluminatului public la altă societate comercială, de fapt asta se dorește ca o firmă de casă 

să preia să pape banii și noi focșănenii după aceea să tragem ponoasele. Eu nu sunt de 

acord și din punctul meu de vedere este o gravă eroare. Uitați-vă la drumul de la ieșire 

din Focșani, str. Brăilei, spre Galați, drumul este foarte prost și vălurit până la 

indicatorul determinarea localității, cum se trece către Drumurile Naționale care le 

administrează, drumul este foarte bun. În acest fel vreau să vă spun diferența care există 

între administrarea unui drum, același drum de fapt, jumate către Primărie și jumate 

către Drumurile Naționale. Încă o dată repet din punctul meu de vedere este o gravă 

eroare.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dl. consilier este 

într-o totală eroare. D-le consilier ca să vă dau unul dintre răspunsuri, acel drum de care 

pomeniți dumneavoastră de la sensul giratoriu este de fapt drumul pe care vrem noi să-l 

luăm acum.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „cunosc d-le Primar.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă ați fi 

cunoscut nu ați fi făcut această afirmație, până la acest protocol care este semnat încă 

din data de 16.08.2017, acel segment de drum de care faceți dumneavoastră referire este 

în administrarea Drumurilor Naționale d-le consilier. Mai citiți odată titlul proiectului și 

citiți cu atenție, DN 23 de la km 0 până la km 5+025 înseamnă inclusiv acel segment de 
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drum la care dumneavoastră faceți referire că ar fi în administrarea noastră. Nu, total 

eronat, este în administrarea Drumurilor Naționale. Prin protocolul semnat de mine, 

conform împutrnicirii date de Consiliul Local printr-o Hotărâre din 2015, eu am fost 

împuternicit, Primarul, nu eu personal, Primarul a fost împuternicit să semneze un 

protocol de predare primire între Ministerul Transporturilor și Municipiul Focșani. Așa 

cum v-am transmis o adresă prin care s-ar părea că nu ați citit-o sau nu ați vrut să țineți 

cont de ceea ce v-am spus, acest protocol de predare primire își produce efectele d-nelor 

și d-nilor consilieri. În acest moment dumneavoastră sunteți administratorii acestor 

segmente de drumuri, dumneavoastră, Consiliul Local.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „nu cred.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „citiți protocolul  

d-le consilier, spune foarte clar la art. 2 din protocol spune sectorul de drum menționat 

la art. 1, este proprietate publică a statului și de la data semnării prezentului protocol 

trece în administrarea Consiliului Local al municipiului Focșani. Acest protocol s-a 

semnat în vederea punerii în aplicare a art. 21, alin. 2 și 7 din OUG nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare. Pe noi ne 

bucură și vreți să întrețineți dumenavoastră domnilor consilieri aceste segmente de 

drum, pe noi ne bucură, ne scutiți pe noi de niște eforturi, le veți face dumneavoastră. 

Bate în curând sezonul rece la ușă, Drumurile Naționale vor trece cu lama pe sus pe 

toate aceste segmente de drum și când vor veni cei de la Poliția Rutieră, deja pe care i-

am înștiințat,  nu vor veni la noi, vor veni la dumneavoastră și vă vor aplica sancțiunile 

respective. Consiliul Local este cel care îl are acum în administrare d-le consilier 

Bârsan. Este semnat protocolul de către dl. Ministru al Transporturilor.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „îmi dați voie să vă răspund?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „așteptați să 

termin.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „atunci nu mă m-ai întrebați, întrebați-mă la urma.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu mi s-a părut o 

întrebare, eu v-am dat niște explicații la ceea ce ați spus dumneavoastră.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „nu sunt adevărate d-le Primar.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu sunt 

adevărate?” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „nu, nu sunt adevărate.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „bine d-le 

consilier.” 

 

 



 16 

Dl. consilier Costel Bârsan „ia uitați ce spuneți dumneavoastră la art. 3, predarea 

primirea bunurilor se face pe baza de protocol încheiat între Primăria Focșani și Direcția 

de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. Se face d-le Primar, nu spun s-a făcut sau se va 

face. Păi dacă l-ați făcut înainte, credeți că este corect? La art. 3 spune se face.” 

 

Dl. consilier Marius Iorga Eusebiu „după ce-l însușim.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „predarea-primirea se face pe bază de protocol. Păi 

dacă protocolul a fost încheiat înainte, mi se pare corect...” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „protocolul a fost 

încheiat între Ministerul Transporturilor și Municipiul Focșani.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „cel care l-a luat în protocol acela să se ducă să se 

ducă să dea zăpada după el d-le Primar.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „da d-le consilier, 

Consiliul Local l-a luat.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „nu, nu l-am luat d-le Primar, noi votăm acum d-le 

Primar.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „Consiliul Local a 

votat în 2015 o hotărârare prin care s-a stabilit că Primarul semnează acest protocol. Ce 

este așa de greu de înțeles. Dumneavoastră, Consiliul Local, la vremea respectivă ați 

împuternicit Primarul să semneze acest protocol, între Ministerul Transporturilor și 

Consiliul Local, însăși art. 21 din Ordonanța 43/1997 stipulează foarte clar că 

administrarea drumurilor naționale ce traversează intravilanul municipiilor se face de 

către Consiliul Local, vă citez din lege din O.G nr. 43/1997, administrarea segmentelor 

de drum național, repet, care traversează intravilanul municipiilor se face de către 

Consiliul Local. Consiliul Local al municipiului în acest moment este administratorul 

acestor segmente de drum. Dacă dumneavoastră vă asumați răspunderea că veți întreține 

aceste drumuri așa cum este stipulat prin această Ordonanță 43/1997 pe noi ne bucură și 

ne ușurează activitatea. Vă doresc succes la deszăpezire.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „voit se induce în eroare și opinia publică și pe noi. 

D-le Primar păi cum explicați dumneavoastră atunci că str. Mărășești, ce am spus mai 

înainte repet încă o dată, era în administrarea Primăriei sau a Consiliului Local și nu a 

fost asfaltată ani de zile. După ce a fost trecută în administrarea Drumurilor Naționale a 

fost asfaltată. Păi cum vine asta?  Explicați-ne și nouă d-le Primar. Cei care au votat 

preluarea în 2015, acel Consiliu Local, eu nu mă consider răspunzător pentru ceea ce au 

votat ei.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „d-le consilier aici sunt niște legi care-

și produc efectele, nu aveți dumneavoastră ce să faceți, că vreți sau că nu vreți.” 
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Dl. consilier Costel Bârsan „aveți dreptate, dar ceea ce votăm noi acum, efectele 

se vor vedea poate peste ani de zile.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „am fi avut un oraș mai frumos, mai 

elegant, da așa este, aveți dreptate.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „se vor vedea efectele pozitive, dar și negative, 

trebuie să ne gândim mereu la ceea ce facem.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar tocmai ați afirmat puțin mai 

devreme că suntem în prag de iarnă. Întrebarea mea ar fi, dacă tot suntem în prag de 

iarnă acest protocol nu putea fi semnat mai devreme?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este semnat din 

16.08.2017 d-na consilier.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „mai devreme vorbesc în general. Un edil 

gospodar știu că-și face previziunile pentru anotimpul rece toamnă-iarnă, undeva în 

primăvara anului respectiv cel puțin. Dumneavoastră sunteți de cel puțin de un an la 

Primăria Focșani și cred că acest protocol puteați să-l semnați mai devreme.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „acest protocol ...” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vorbesc eu d-le Primar, nu v-am întrerupt. 

Puteați să mergeți la Ministerul Transporturilor să faceți lobby pentru orașul Focșani în 

care dumneavoastră sunteți Primar. Domnilor cetățeni, stimată presă, stimați colegi am 

primit de la dl. Primar o adresă, pe email, spre știință, înregistrată de cabinetul 

Primarului la registratura Primăriei municipiului Focșani îndreptată spre știință 

Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea prin care, referitor la acest proiect, în 

care dumnealui în finalul acestei adrese pe care a dat-o mai departe Poliției Județene 

spune că dorește nouă, consilierilor, să ne aducă la cunoștință faptul că suntem singurii 

răspunzători fată de modul de admnistrare a acestor sectoare de drum, cu atât mai mult 

cu cât se apropie sezonul rece și voi sesiza organele în drept cu privire la atribuțiile și 

obligațiile Consiliului Local în raport de întreținerea defectuoasă a sectoarelor de drum 

național preluate, asigurându-vă de întreaga colaborare și solicitudine, dl. Primar Cristi 

Valentin Misăilă. D-le Primar dacă tot ați înregistrat aceasta la registratura Primăriei 

municipiului Focșani, doar așa ca să ne speriați, să ne scoateți la deszăpezit, v-aș ruga să 

ne arătați și numărul de înregistrare de la Inspectoratul de Poliție, că și dumnealor au 

înregistrat, spre știință această adresă. Nu umblați cu chestii de gen, care nu au nici un 

efect, nu suntem aici subalternii dumneavoastră și v-o repet ori de câte ori uitați de acest 

lucru.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu sunt supus 

aici, bag seamă, unui interogatoriu.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „dumneavoastră ați făcut abuz de faptul că 

sunteți Primar trimițându-ne aceste adrese.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu am făcut nici 

un abuz. Eu v-am făcut cunoscut atribuțiile și obligațiile pe care le aveți conform 

Ordonanței 43/1997 și dacă mă întrebați ieri, la comisie despre numărul de înregistrare 

de la Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, Poliția municipiului Focșani, vă 

pregăteam astăzi și vă dădeam un răspuns.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar aveți aparat de specialitate 

pentru că am văzut că în comisiile de specialitate tot timpul se învârt așa niște foi, se 

răscolesc, se aduc, se fac copii. În plen de ce nu ar putea să se facă lucru acesta? Este 

vorba de o hârtie care este probabil pe biroul unui funcționar sau pe biroul 

dumneavoastră pentru că este de la cabinetul Primarului plecată această adresă.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „consider că 

această cerință a dumneavoastră este o interpelare și veți primi în termenul legal 

răspuns.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu este interpelare,  nu le mai luați cum 

doriți dumneavoastră să le luați d-le Primar, avem aparatul de specialitate care poate 

răspunde.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aparatul de 

specialitate d-na consilier răspunde deocamdată la ordinele mele, dumneavoastră nu 

puteți impune aparatului de specialitate, dumneavoastră faceți acum un abuz.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu vă întreb pe dumneavoastră pentru că 

este semnat de Primarul municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă și dumneavoastră 

trebuie să ne răspundeți nouă.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „asta nu înseamnă 

că trebuie să stau cu maldărele de hârtii care eu le trimit la toate instituțiile să vi le 

prezint.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „dumneavoastră trebuie să ne răspundeți 

nouă, cum dumneavoastră vă răspund angajații din aparatul de specialitate, 

dumneavoastră ne răspundeți nouă la orice întrebare.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „există un 

Regulament al Consiliului Local prin care s-a stabilit foarte clar că orice interpelare din 

timpul ședinței veți primi un răspuns în scris. Veți primi răspunsul în scris.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „tocmai ce a recunoscut dl. Primar 

înainte de a spune dumneavoastră lucrurile acestea, chiar vreți toată ziua să vă vedeți în 

presă. Chiar a spus vom răspunde noi, Consiliul Local pentru ce a trebuit să mai citiți 

încă o dată chestia aceasta? Dl. Primar nu s-a ascuns de lucru acesta.” 
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Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte de ședință au fost niste adrese 

trimise doar la intimidare.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „d-le consilier stați liniștit, că nu este 

chiar așa.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „văd că ați devenit purtător de cuvânt, vă stă bine 

să știți. D-le Primar aveți atât de multe de făcut în orașul acesta decât să deveniți un 

bau-bau, ca să speriați consilierii, ca să-i înfricoșați, eu spun că acestea sunt chestii de 

desene animate, ceea ce faceți dumneavoastră și nu vă ia nimeni în serios. Haideți să 

discutăm chestiuni serioase, eu de exemplu, aș vrea să vă întreb pentru că eu îi dau 

dreptate d-lui consilier Bârsan sunt circa 18 km care trec în administrarea Focșaniului 

de unde luați acești bani și când începeți să faceți primele investiții? Înafară de asta 

dumneavoastră credeți că Direcția de Dezvoltare căruia doriți dumneavoastră să o dați, 

credeți că o să facă față? Ea nu fac față nici într-un sfert de Focșani și aveți 18 km de 

drumuri. Vă rog eu frumos să-mi răspundeți și mie la aceste întrebări.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mai are sens să vă 

explic? Am explicat de atâtea mii de ori și chiar scrie chiar și în titlul acestui proiect, 

până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul proiectului remodelarea 

arterei formată din Calea Munteniei și Calea Moldovei astfel încât să corespundă 

nevoilor urbane. Avem deja un studiu de mobilitate, vreți să vă spun ce este acela?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „nu d-le Primar spuneți când încep investițiile și ce 

sume se alocă.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în funcție de cât 

de repede se votează d-le consilier acest proiect.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „acestea sunt povești.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „până când nu 

vom avea acest proiect votat eu nu pot să dau drumu mai departe la procedură, asta 

faceți dumneavoastră, blocați procedurile și vreți totodată eu să aduc bani. De unde să 

aduc bani? Până nu am acest document aprobat eu nu pot să fac pasul următor pentru 

reabilitarea și modernizarea acestor drumuri, este vorba despre un segment de drum 

foarte important pe care noi vrem să-l reabilităm prin atragerea de fonduri europene. 

Am făcut toți pașii așa cum am făcut și la iluminat public de altfel, am făcut toți pașii 

până la un moment dat și când ați ajuns la punctul cheie când să depunem documentația 

mai departe spre a face studii de fezabilitate, documentația tehnico-economică privind 

realizarea unor investiții de modernizare a acestor drumuri, dumneavoastră vă opuneți. 

Noi avem în acest moment pregătit caietul de sarcini care trebuie doar pus pe sistemul 

electronic de achiziții publice pentru demararea procedurii de achiziție a studiilor de 

fezabilitate, DALI-uri și așa mai departe, care sunt necesare pentru elaborarea acestor 

proiecte, dar eu nu pot să angajez o cheltuială pentru un bun care nu aparține Primăriei 

municipiului Focșani, nu este în administrare. Noi caietul de sarcini dacă vreți, vi-l 

prezentăm după ședință, îl am pregătit.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „și de ce nu l-ați adus la ședință să ne spuneți două 

vorbe.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier ce 

să vă spun, studiul de fezabilitate, studiul de mobilitate, studiul de trafic au fost trecute 

prin Consiliul Local, au fost aprobate.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „ce treabă are studiul de mobilitate cu centura?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „înseamnă că nu   

l-ați citit.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar eu sincer credeam că o să veniți pe 

proiectul acesta mult mai pregătit, ca să ne convingeți, nu de alta. Sunteți total 

nepregătit, sincer acum” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mă jigniți, vreți să 

reținem oamenii aceștia pentru a vă da niște explicații interminabile?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar dumneavoastră veniți cu povești 

acum, sunt 18 km.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le Imireanu 

dați-mi vă rog schema cu ultimul caiet de sarcini, acesta cu reabilitarea centurii și a 

tuturor acestora și dacă vreți stăm aici pentru că nu sunt nepregătit. Trebuia să-mi cereți 

chestiunile acestea ieri. Trebuia să-mi cereți ieri aceste explicații. Așteptați să vină 

camerele de luat vederi ca să faceți circ. Ieri în ședința de comisii când trebuiau să fie 

aceste discuții, nu ați făcut nici o discuție, nici măcar nu faceți efortul să ridicați mâna 

când se aprobă sau nu se aprobă, dumneavoastră personal nu faceți asta și v-am urmărit, 

la nici un proiect nu ați ridicat mâna măcar pentru sau împotrivă când s-a discutat în 

ședința de comisie.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar nu vă enervați.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu mă enervez, 

dar acesta este adevărul.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „spuneți-ne și nouă ce vreți să faceți cu 18 km 

aceștia?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „v-am spus despre 

ce este vorba. D-le consilier, d-le președinte de ședință referitor la chestiunea aceasta cu 

firmele de casă cred că am să-mi rezerv dreptul legal și constituțional să fac o sesizare 

penală pentru o calomnie foarte crasă. Pentru că nu pot să suport la nesfârșit să fiu 

batjocorit și călcat în picioare în fața cetățenilor de niște afirmații nefondate. Atâta timp 

cât se fac niște afirmații, că firmă de casă, ce firmă de casă d-le consilier Bârsan credeți 
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că am eu? Îmi spuneți și mie, atâta timp cât este un sistem electronic de achiziții 

publice.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „îmi dați voie să vă răspund?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu vă dau voie, 

acum vorbesc eu, după aceea vorbiți dumneavoastră.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „atunci nu mă m-ai întrebați.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în momentul în 

care toate achizițiile publice mai ales de acest nivel se fac pe sistemul electronic de 

achiziții publice în care se pot înscrie firme inclusiv din Uniunea Europeană pot fi 

înscrise la aceste lucrări. Pentru 6 străzi: Popa Șapcă, Ghinea Dorinel, Dornișoarei, 

Teiului, Coșbuc și Magheru s-au înscris 4 asocieri de firme din România.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „de Unirea Principatelor spuneți?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu de Unirea 

Principatelor, asculați ce vă spun, mă luați la mișto acum.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „nu am înțeles, mă scuzați.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu spun niște 

străzi, dumneavoastră bateți câmpii, asta este, venim aici să facem mișto, nu de mine, 

faceți mișto de cetățenii care v-au trimis aici d-le consilier.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le Primar dacă tot m-ați întrebat acum vă 

răspund. Ce ne face pe noi să credem că va fi altfel decât str. Unirea Principatelor? Din 

câte am înțeles, poate greșesc, firma care a câștigat licitația pentru continuarea lucrărilor 

este aceeași firmă care le-a și lăsat de izbeliște. Dacă este așa, avem o problemă, dacă 

nu este așa îmi cer scuze.” 

 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le  consilier a 

fost singură, pe SEAP nu s-a mai înscris nimeni.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le Primar vă rog frumos lăsați-mă să termin, cu 

respect v-am lăsat și eu pe dumneavoastră. Asta este una dintre probleme.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ce pot să fac dacă 

nu s-a mai înscris nimeni, vreți să îi aduc de acasă? Dacă nu s-au înscris, ce să le fac?” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le Primar sunt destule metode să poți angaja o 

firmă, să-i determini să se înscrie la licitație.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „a șantaja firme?” 
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Dl. consilier Costel Bârsan „nu, sunt metode.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc, încă 

un capăt de acuzație, vă spun eu.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le Primar vă aștept cu drag să faceți o plângere 

penală. Mulțumesc, să știți că chiar vă aștept cu drag. Ceea ce vreau să spun, să-i aduc 

aminte d-lui Primar la art. 20 în legea aleșilor locali, în exercitarea mandatului aleșii 

locali sunt în serviciul colectivității, fiind ocrotiți de lege, libertatea de opinie și de 

acțiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată. Aleșii locali nu pot fi 

trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „asta  nu este 

opinie politică.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le Primar dacă eu nu am dreptate, noi toți suntem 

aici niște sfinți, dumneavoastră nu țineți cont sau nu țineți minte sau nu vreți să țineți 

minte ce s-a întâmplat în acest Focșani de-a lungul timpului, cum sunt făcute lucrările, 

ce calitate, ce termen și cu ce costuri. Și acum dumneavoastră vreți să ne convingeți pe 

noi că suntem la momentul adevărului și că acum se vor face toate așa cum trebuie. 

Scuzați-mă dar eu am mari rezerve.”  

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am aici în față o 

planșă cu ceea ce înseamnă obiective de investiții pentru atragerea de fonduri europene 

prin programul operațional regional 2014-2020 cu un program pe care vrem să-l facem 

dacă bineînțeles veți fi și dumneavoastră de acord și pe aceste segmente de drum.  Nu 

este vorba numai despre aceste segmente care sunt subiectul proiectului de hotărâre, dar 

ca să vă spun așa pe scurt și am mai spus-o de nenumărate ori, dar îmi face plăcere 

pentru că este un proiect la care am muncit cu toții și mulțumesc colegilor că au depus 

eforturi să facem un lucru, spun eu bun pentru focșăneni, la care probabil vă dați seama 

prea bun și nu vreți să-l punem în aplicare și să-l ducem până la capăt. Este vorba despre 

această centură de ocolire DN 2 de la km 180+220 până la km 188+390, avem de făcut 

pe toată această arteră, extindere piste de biciclete și două sensuri giratorii, unul la 

intrare în Focșani la intersecția cu B-dul București și doi, un sens giratoriu la intersecția 

str. Revoluției cu Calea Munteniei, acesta este segmentul care face parte din DN2. Din 

DN 23 de la intersecția E85 cum o cunoaștem către Brăilei se va remedia, se va reabilita 

tot segmentul de drum inclusiv până la limita intravilanului, inclusiv bandă verde pentru 

bandă de transport și piste de biciclete, ca să vorbim de acest segment. Dacă vorbim de 

segmentul DN 2D care începe la intersecția E85 cu str. Mărășești pe tot acest segment 

va fi făcută pistă de biciclete, de fapt este pista de biciclete, dar trebuie modernizată o 

parte din ea, iar o parte nu este făcută, care să meargă până la intersecția cu str. 

Odobești. Iar str. Odobești, Bârsei, Bicaz vor fi reabilitate integral tot prin fonduri 

europene, Longinescu și pe aceste străzi ca să închidem inelul de piste de biciclete, pe 

toate aceste străzi vor fi piste de biciclete, inclusiv Odobești, Bârsei, Bicaz, Longinescu, 

Anghel Saligny, 1 Decembrie iarăși va fi reabilitată prin fonduri europene. Toate 

acestea intră într-un singur proiect mare, de aceea nu putem să rupem și nu putem să 

depunem acest proiect până nu avem și aceste segmente de străzi în administrarea 
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Municipiului Focșani. Deasemeni vom avea piste de biciclete și sensuri unice pe cele 

două bulevarde mari, b-dul București, B-dul Unirii, Independenței și dincolo pe Cuza 

Vodă, Bucegi până la intersecția cu 1 Decembrie. Și studiem totodată posibilitatea să 

facem piste de biciclete pe b-dul Gării și Republicii. Practic va fi un circuit. Plus piste 

de biciclete de la intrarea în Municipiul Focșani dinspre Golești pe tot ce înseamnă       

B-dul București până la intersecția cu Anghel Saligny, 1 Decembrie. Acesta este 

proiectul pe care noi vrem să-l facem. Plus un terminal intermodular în Sud pentru ca 

toate mijloacele de transport  care tranzitează în acest moment municipiul Focșani 

pentru transport județean și interjudețean să nu mai tranziteze Focșaniul să ne obtureze, 

în primul rând să blocheze traficul, pentru că sunt 630 de curse care zilnic traversează 

dus-întors municipiul, deci sunt 1260 de curse, 1260 de autovehicule în plus în fiecare zi 

în Focșani, care ar putea cele care vin din Sud-ul orașului, din Sud-ul județului să se 

oprească aici, iar de aici să fie preluate de mijloacele de Transport Public în comun. Ca 

să nu mai spunem că avem deja, mai avem un singur document de obținut, parcă s-a și 

obținut și acesta, d-na Costin avizul de mediu pentru parcul tematic cicliști, da? 

Bineînțeles că în cadrul acestui proiect vom avea monitorizare trafic, e-tiketing, 

închirieri de biciclete, deci toate acestea vor fi într-un proiect integrat pe fonduri 

europene care undeva se va duce la 18 milioane de euro.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „Cuza Vodă, b-dul Unirii sunt sensuri unice?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „așa sunt propuse 

prin studiul de trafic care a fost aprobat, de fapt planul de mobilitate urbană a fost 

aprobat de către Consiliul Local în 22.12.2016. Ca să nu vă mai spun că sunt foarte 

multe străzi care sunt pe această plașă evidențiate, dacă vreți să discutăm mai pe larg. 

Aceste străzi care sunt evidențiate cu maro sunt prinse în programul de Dezvoltare 

locală pentru care avem deja alocate fonduri și care sunt în stadiu avansat cu 

documentația. Este vorba de 42 de străzi plus mai avem de la bugetul local încă 10 

străzi  care sunt în stadiu avansat cu documentația pentru a fi reabilitate prin fonduri de 

la bugetul local. Deci bani sunt stimați colegi. Proiecte se fac, nu stăm degeaba. 

Important este ca să avem toată documentația necesară atât la PNDL cât și la fonduri 

europene pentru a putea accesa aceste fonduri, pentru că sunt elemente importante și 

sunt hotărâri ale Consiliului local care sunt parte din documentația strict necesară pentru 

a accesa aceste fonduri. Fără aceste hotărâri noi nu putem să accesăm fondurile.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar vroiam să vă întreb ce înseamnă pistă 

de bicicletă? Înseamnă trotuare vopsite sau efectiv piste separate de biciclete, pentru că 

dacă mergem pe Longinescu, acolo sunt trotuare vopsite și dacă nu ești atent intri cu 

capul în stâlp.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier mai 

nou a fost aprobat un normativ în care se stabilește ceea ce înseamnă pistă de bicicletă. 

Pista de bicicletă înseamnă pe 2 sensuri de mers o distanță de cât d-na Costin, de 2,50 

m”? 

 

D-na Cristina Costin „2 sensuri a câte 1,5m fiecare, se poate merge la Mîndrești 

și vedea exact.” 
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Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vor fi trotuare, 

piste de biciclete și iluminat pietonal.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „deci nu se suprapune cu trotuarul?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu 100%.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „o să urmărim chestia aceasta să știți.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier 

toate aceste chestiuni se vor finanța pe fonduri europene și va trebui să respectăm toate 

normativele în vigoare. În acest moment este emis de curând un normativ care stabilește 

foarte clar ce caracteristici, ce dimensiuni trebuie să aibă o pistă de bicicletă. Niciodată 

nu vom avea bani obținuți pe chestiuni care nu respectă normativele legale în vigoare, 

tocmai de aceea s-a dat normativul acela.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „aș avea o completare, din câte am 

observat acolo, din câte știu o să dorim să achiziționăm, domnilor consilieri aș dori să 

fiți și dumneavoastră atenți. Avem în vedere și achiziționarea de autobuze electrice, dar 

gândiți-vă cât reducem poluarea dacă autobuzele nu mai intră în orașul nostru, vom avea 

și noi un oraș mai verde, un oraș mai sănătos, un oraș care ar respira mult mai bine. 

Acum stați și dumneavostră strâmb și gândiți-vă drept, nu facem numai pentru noi, că 

dacă am face numai pentru noi ați fi îndreptățiți, domnule voi mergeți pe acolo și noi 

mergem prin gropi, nu toți vom fi la fel.  Nu cred că cineva va fi altfel. Cred că și din 

punctul acesta de vedere să avem un oraș mai respirabil, că oricum este destul de poluat 

având în vedere câte mașini intră și ies de la noi din oraș, cred că ar trebui să vă gândiți 

mult mai bine.” 

 

Dl. consilier Alin Claudiu Dobre „noi nu am avut niciodată nici o problemă cu 

proiectele în sine. Proiectul în sine este pe norme europene se pare și arată foarte bine. 

Noi avem o problemă cu execuția proiectelor. După cum știți, d-le Primar și 

dumneavoastră știți că execuția nu se face corect. Ați văzut și la proiectul cu PIDU din 

Sud a fost reglementat european, cu norme cu tot ce a trebuit și nu am avut, nu știu ... de 

udat gazonul. Gândiți-vă că acești 18 km va fi și mentenanță și curățenie pe Primăria 

Focșani, da? Asta presupune că execuția va fi bună, gândiți-vă că avem și deszăpezire, 

anul trecut a nins puțin și am avut probleme, s-a blocat orașul. În funcție de execuția 

acestui proiect eu cred că se poate ocupa Primăria, motiv pentru care eu inclin să-l 

votez, sincer vă spun.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „cum a spus și colegul meu d-le Primar 

cred că noi stăm prost la capitolul execuție, acum nu știm dacă din nepricepere, din 

nedorință sau din neputință. Ideea este în felul următor vă lăudați și sună așa pompos, cu 

acele fonduri europene. Știi cumva în primele 5 luni ale anului curent cât a fost absorția 

de fonduri europene? În condițiile în care aveți Guvern PDS-ist, puteți să-mi spuneți, 

aveți idee? Că sună așa pompos. Eu vă doresc succes și să atrageți acele fonduri, dar vă 

spun că rata de absorție a fondurilor de la Uniunea Europeană a fost de 0,05% d-le 

Primar. 
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Dl. consilier Costel Bârsan „ați spus mai devreme că vom achițiziona autobuze 

electrice, un lucru foarte bun, electrice și prin definiție sunt ecologice. Dar cum se 

împacă acest deziderat cu Hotărârea noastră de Consiliu Local privind transportul 

mărfurilor în municipiul Focșani, unde spune la cap. II pentru cazurile excepționale 

prevăzute în regulamentul aprobat prin dispoziția Primarului municipiului Focșani se 

instituie următoarele taxe și sunt anumite taxe aici. Conform unei discuții cu dl. Primar, 

păi in Focșani poate să intre oricine dacă plătește. Ne trezim cu tir-uri prin mijlocul 

Focșaniului tranzitează cum ar fi, pentru că acel termen excepțional ca și ședința noastră 

extraordinară și excepțională nu este bine înțeles. Nu se poate plăti ca să încalci legea, 

trebuie foarte bine și corect reglementată.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „d-le consilier ca să vă răspund, 

vorbeam de autobuze aici.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „vorbeați de poluare d-le președinte.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „da.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „și eu tot de poluare vorbesc.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „ce ar însemna acum să nu mai lăsăm 

să intre marfa în oraș? Ei plătesc, intră, își fac treaba și pleacă. Autobuzele vin zilnic din 

oră în oră, intră prin oraș, în condițiile în care am putea să luăm niște autobuze electrice 

și ele să-i transporte pe cetățeni în oraș în alte condiții.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „este un lucru bun, dar cred că ar trebui să avem mai 

multă grijă de ceea ce facem și ceea ce aprobăm.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „de aceeea suntem aici cu toții, de 

aceea discutăm.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „dar să fim și luați în considerare.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „suntem luați în considerare când 

suntem toți.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar vreau să vă spun că ați avut noroc cu 

dl. președinte de ședință, ne-a spus că o să circulăm pe aceleași trotuare, pe aceleași 

străzi, ne-a convins.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru”, și 1 vot „abținere” al d-lui consilier Costel Bârsan, devenind hotărârea 

nr. 408 

 

Dl. consilier Dan Buzoi părăsește sala de ședințe. 
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Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind schimbarea 

destinației construcției „Tribună teren  sport” situată în Focșani, str. 1 Decembrie 

1918 nr. 10, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, aflată în 

administrarea Liceului cu Program Sportiv Focșani, întrucât nu mai este necesară 

activității de învățământ. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 409 

 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mai vroiam să fac 

o simplă precizare, zic eu destul de importantă. Prin preluarea acestor segmente de 

drumuri naționale țin să aduc la cunoștința tuturor agenților economici în principal care 

până în acest moment plăteau o taxă la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi 

pentru a avea acces din aceste segmente de drum și taxă destul de importantă. Știți 

cazuri când plăteau și undeva la 20 mii lei/an, taxă care nu se va mai plăti pentru că sunt 

în administrarea noastră, iar municipalitatea nu încasează taxe pentru accesul din 

drumurile și străzile din municipalitate în incita curților sau a unităților respective. Iată 

un alt avantaj pe care îl aducem în municipalitate faptul că nu se mai plătesc niște taxe 

foarte importante de toți agenții economici care au investiții de-a lungul acestor 

segmente de drum.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „mi-ați ridicat mingea la fileu, vorbeați 

despre acești investitori de pe centura municipiului Focșani, să rezolvați problema. 

Dumnealor plătesc acolo impozit Primăriei municipiului Focșani pentru zona A în 

condițiile în care nu au electricitate și apă curentă și au doleanța de a le rezolva această 

problemă care ține efectiv de Primărie. Până la urmă nu înțeleg de ce trebuie să 

plătească un impozit pentru zona A în condițiile în care nu au aceste utilități care sunt 

necesare pentru a-și desfășura activitatea în condițiile în care dumnealor produc, au 

angajați, au contracte cu furnizori străini și atunci vă rog să le remediați situația, dar știți 

și dumneavoastră la ce mă refer.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu îmi cer scuze, 

dar nu știu dacă pe Calea Munteniei și pe Calea Moldovei nu există energie electrică și 

apă potabilă.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „o să vin exact cu numele și prenumele și 

cu semnăturile dumnealor, dacă nu credeți pe cuvânt ce spun, eu nu sunt aici să vorbesc 

pur și simplu, aflându-mă în necunoștință de cauză.” 

 

Dl. președinte de ședintă Mihai Nedelcu „știți că pot face cerere să se schimbe 

de la zona A, la zona B, la zona C. Eu cunosc persoane care au făcut cerere și li s-a 

aprobat.” 
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Dl. consilier Costel Bârsan „veni vorba de taxe, dl. Primar a spus mai devreme 

referitor la taxe.  Revin la Hotărârea Consiliului Local privind transportul de mărfuri, 

păi până acum s-au colectat taxe de 20.000 euro ceva de genul acesta și vom plăti 

reparația străzilor datorită Tir-urilor care funcționează și merg prin Focșani de 3 

milioane de euro și atunci unde este câștigul? Ne bucurăm la niște taxe, sunt bune și 

ele.”  

 

Dl. președinte de ședintă Mihai Nedelcu „câștigăm la mărfurile care intră în 

oraș și de tranzacțiile financiare.” 

 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarâre privind schimbarea 

destinației construcției C2 situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 48, ce aparține 

domeniului privat al Municipiului Focșani, aflată în administrarea Colegiului 

Național „Al. I. Cuza” Focșani, întrucât nu mai este necesară activității de 

învățământ. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 410 

 

 

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

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 11,00 mp situat în 

Focșani, Str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. 10472% ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Sima Adrian și Florica. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 411 

 

 

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

încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către 

Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt – suflete pentru suflete” a terenului situat în 

Focșani, Aleea Parc, Tarlaua 204, parcela 1168 Cc, ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani, în vederea amenajării unui imobil cu destinația de 

„Centru educațional pentru copii, din Cartierul Sud – Focșani”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Neculai Tănase „stimați colegi este bine că facem suflete pentru 

suflete, este foarte bine că există o inițitivă de genul acesta, însă eu aș vrea să fac un 

amendament care cred că ar fi bun în toate cazurile de acest timp de solicitare, de 

încredințare. Aș face un amendament ca dacă în termen de 5 ani această construcție nu 

se efectuează sau ce are obiectivul respectiv să revină Consiliului local și eu spun că ar 

trebui să facem cu absolut tot ce înseamnă de la început o clauză din aceasta.” 

 

Nu mai sunt discuţii și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Tănase și se 

aprobă  cu 20 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 412 

 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri 

destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de priorități. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 413 

 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, 

solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea  

nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 414 

 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării de către Municipiul Focșani a imobilului compus din clădire și teren 

în suprafață de 1277,00 mp., situat în municipiul Focșani, str. Comisia Centrală nr. 

80A, T 80, P 4628 și a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafață de 352,00 

mp. T 81, P 4638. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am un amendament și la acest proiect și anume:ca 

urmare a alipirii imobilelor : clădire și teren în suprafață de 1277, 00 mp., situat în 

Municipiului Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, identificate prin T 80, P 4628  și  

cale de acces aferentă acestui imobil în suprafață de 352, 00 mp., identificate prin T 81, 

P 4638, fapt comunicat Primăriei Municipiului Focșani de către Societatea 

SERVEXPOCAM SRL, prin adresa nr. 14/05.10.2017, propun înlocuirea, în tot 

cuprinsul Proiectului, a sintagmei ” imobilului compus din clădire și teren în suprafață 

de 1277, 00 mp., situat în Municipiului Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 

4628 și a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafață de 352,00 mp. T 81, P 4638”,  

cu sintagma  ” imobilului compus din clădire în suprafață de 362,00 mp. și teren în 

suprafață de 1629,00 mp., situat în Municipiului Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, 

T 80, P 4628, T 81, P 4638”. 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „două probleme scurte aș vrea, deja colegii s-au 

plictisit. În primul rând mie mi se pare foarte scumpă clădirea vis-a-vis în ce stare este, 

locația ei și mai ales faptul cum este proiectată, cum este construită, acesta ar fi un 

punct. Al doilea punct de ce să dăm noi atâția bani pe această clădire când putem lua 

vechea Primărie în care s-a invesit atâția bani, este monument istoric, este o clădire 

foarte frumoasă și o putem lua și investi în ea până la terminarea lucrărilor și darea ei în 

folosință și se poate folosi de către Primărie cu diverse servicii sau personal mutat 

acolo.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu sunt în asentimentul d-lui consilier Bârsan, eu 

unul l-aș ruga pe dl. Primar pentru că știu sigur că are posibilități să faceți lobby către 

Consiliul Județean pentru a trece clădirea fostei Prefecturi, pentru că vă dați seama de 

vreo 20 de ani tot trec tot felul de firme pe acolo, încasează bani și este un monument 

istoric și rămâne așa o ruină și noi să cumpărăm alte clădiri. Acum nu acuz pe nimeni 

sau altceva, dar nu mi se pare corect față de cetățeni să cheltuim niște bani să luăm o 

clădire, când noi avem acea clădire monument istoric și nu o punem în valoare. Vă rog 

eu frumos d-le Primar, că sunt convins că puteți și este la îndemâna dumneavoastră de a 

face acest lobby.  Nu știu, ori să treacă înapoi clădirea, am impresia că nu mai este 

foarte mult de investit acolo, s-a făcut în mare parte investiția, că oricum clădirea aceea 

a aparținut Focșaniului și a fost trecută temporar la Consiliul Județean și haideți să 

băgăm bani în acea clădire. Din punct de vedere urbanistic este în centrul orașului, ne 

ducem la acea clădire care este la marginea Focșaniului, eu spun că nu are rost. Noi nu 

suntem de acord cu așa ceva.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „înțeleg că acea clădire pe care 

dumneavoastră doriți să funcționăm noi acolo este a Consiliului Județean.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „este temporar a Consiliului Județean. Dacă vreți 

eu vă spun istoricul pentru că știu. De vreo 20 de ani a trecut de la Municipiu la 

Consiliul Județean pentru că atunci se dăduse termen, reabilitată de câțiva ani și s-a 

prelungit la vreo 20 de ani și s-au tot făcut multe lucrări și dacă nu se finalizează se 

ajunge iar ruină. ” 
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Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „dacă a luat-o Consiliul Județean și 

eram consilier județean atunci, se va face. De aceea s-a luat ca să fie făcută.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „în mileniul acesta sau în mileniul următor?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „nu are nici o importanță când.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu spun că are mare importanță.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „eu vă spun că se va face pentru că 

mai este puțin.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „îmi pare rău că spuneți așa, dar eu spun că are 

mare importanță penru focșăneni.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „eu nu am spus-o așa ca să... am    

spus-o în spirit de glumă.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu vă spun că decât să luăm clădirea aceea din 

marginea Focșaniului.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „nu este a noastră acum, este a 

Consiliului Județean.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „și ce aceea este a noastră care o cumpărăm?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „va fi a noastră 

dacă o cumpărăm.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „noi nu suntem de acord să o cumpărăm pe aceea.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „bun, am înțeles.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „în ceea ce 

privește această investiție am avut discuții cu conducerea Consiliului Județean, ni s-a 

spus foarte clar că deja este demarată sau chiar dacă nu chiar s-a finalizat achiziția 

ultimilor serviciilor ce privesc amenajarea acestei clădiri, iar Consiliul Județean are în 

administrare această clădire, noi doar putem face o diligență să o solicităm înapoi, dar 

din proiectele pe care știu că le are dl. Președinte Marian Oprișan cu această clădire este 

de a face din ea un Palat al Copiiilor, pentru că nu avem în acest moment Palatul 

Copiiilor și la fel o secție de arte și muzeu, din câte știu eu. În această clădire care este 

monument istoric, este amplasată central și ar face un ansamblu arhitectural foarte 

frumos cu Teatrul Municipal, avem deja demarată și procedura pentru reabilitarea 

Parcului de la Teatru și va fi acolo un ansamblu unde nu cred că și-ar găsi foarte bine 

locul, mai ales că nu avem parcare și pentru Primărie acolo, pentru activitatea care este 

pentru Primărie. În spate va fi o parcare pentru cei care vin în parc, care vin la Teatru și 

așa mai departe, este o parcare destul de mică, pe de o parte. Pe de altă parte această 
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achiziție pe care noi am vrut să o facem am vrut pentru faptul că după cum știti sau dacă 

nu știți vă aduc la cunoștință faptul că Direcția de Dezvoltare în acest moment își 

desfăsoară activitatea în niște condiții improprii de foarte mulți ani, la etajul II al unui 

internat ce aparține Liceului GG Longinescu, iar acest internat noi dorim să-l supunem  

reabilitării prin fonduri europene în imediata perioadă când se va deschide linia de 

finanțare suntem pregătiți cu mai multe proiecte pentru a reabilita liceele tehnologice. 

Reabilitarea liceelor tehnologice implică tot ansamblul de clădiri pe care îl dețin aceste 

licee. Este vorba atât de liceul în care își desfășoară activitatea de învățământ, acolo 

lângă acest cămin sunt niște ateliere care vrem să le modernizăm și să le reabilităm. De 

aceea considerăm că este necesar în acest moment să căutăm un loc unde să-și 

desfășoare activitatea Direcția de Dezvoltare, iar faptul că este într-o zonă nu chiar 

centrală, nu știu dacă afectează foarte mult activitatea, că dacă o mutăm din str. 

Mărășești pe str. Comisia Centrală tot undeva ascuns, dar nu este o activitate care să 

aibă directă comunicare cu publicul. Mai mult decât atât această clădire nu necesită 

foarte multe investiții, este vorba doar despre o simplă igienizare care se poate face cu 

bani puțini și în primul rând nouă ne este de mare folos faptul că are un subsol foarte 

mare, generos și foarte bine întreținut care ne va permite să transferăm o mare parte din 

arhiva care noi o avem în acest moment și care dacă vă invit să o vedeți cum este 

depozitată, sunt foarte multe documente care nu au mai fost predate la arhivă tocmai din 

lipsă de spațiu. Deci nu rezolvăm numai problema Direcției de Dezvoltare este de 

rezolvat și problema arhivei. În acest moment sunt foarte multe dosare care zac în 

birouri, care nu au putut fi predate, cred că sunt și din 2003-2004 documente nepredate 

la arhivă, pentru că nu mai avem loc efectiv unde să le depozităm și ar fi înseamnat să 

contractăm niște servicii să închiriem o clădire undeva unde să ne depozităm arhiva. Si 

aceasta a fost singura soluție pe care am găsit-o, iar prețul este un preț de evaluare pe 

care dumneavaostră îl puteți negocia dacă citiți în continuare textul acestui proiect se 

stipulează la art. 4 că se va constitui o comisie de negociere formată din membrii pe 

care dumneavoastră îi veți propune. Dacă prețul pe care dumneavoastră îl negociați nu 

va fi cel convenit de dumneavoastră nu se va face actul de vânzare-cumpărare, nu este 

obligatoriu, asta este doar o asumare a chestionării în cazul în care prețul va fi cel 

convenit de către dumneavoastră. Nu știu care va fi acela.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „aș vrea să facem propunerile pentru 

comisie dacă se poate. Pentru comisia care va negocia prețul.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu l-am ascultat pe dl. Primar și mie mi se pare că 

a decupat un pasaj din propaganda de campanie electorală care se face o dată la 4 ani. 

Că urmează să se facă Palatul Copiiilor, de 20 de ani. Acum 20 de ani Consiliul 

Județean a luat acest palat ca să-l renoveze și să-l dea înapoi la Focșani, deci 20 de ani 

s-au perindat fel de fel de firme pe acolo, s-au păpat niște bani pe acolo nu? Haideți ca 

să nu mai aruncăm cu bani aiurea, deci asta vă spun, deci nu acuz pe nimeni, spun ce a 

văzut orice focșănean care trece pe stradă. Haideți să nu mai aruncăm cu bani aiurea, 

decât să dăm așa să cumpărăm tot timpul, haideți să vedem ce facem, este un simbol 

pentru Focșani.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „d-le consilier Tănase să știți că eram 

consilier județean atunci când pentru așa ceva este făcută, proiectul acela a fost făcut 
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pentru copii să fie Palatul Copiilor. Nu băgăm Direcția de Dezvoltare în asemenea 

clădire când pot beneficia copii. Dacă ați fost la Direcția de Dezvoltare să vedeți ce 

condiții au oamenii aceea care trăiesc acolo n-ați mai fi așa de vehement în afirmații. Eu 

vreau să fac o propunere dacă se poate pentru comisie sau dorește altcineva? Eu aș vrea 

să-l propun pe dl. consilier Costel Bârsan să facă parte din comisia  de negociere dacă 

doriți pentru a fi cât mai transparent și pentru a nu exista suspiciuni.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le președinte eu propun întâi să votăm proiectul și 

după aceea comisia, nu vindem pielea ursului din pădure.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „nu avem cum, trebuie pus la punct 

întâi și după ceea îl votăm pe tot.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „proiectul acesta a mai fost supus atenției noastre, țin 

minte foarte bine că la comisia de urbanism împreună cu dl. consilier Tănase, dl. 

consilier Bârsan chiar, erau foarte încântați de acel imobil și nu știu acum de ce domnii 

doresc altă situație. Eu vreau să vă aduc aminte d-nilor consilieri, noi am tăcut din gură 

aici și v-am tot ascultat, bănuiesc că ieri la comisia de buget și administrație publică n-

ați spus nici un cuvânt și problema care se pune, noi votăm aici, vă rog să rețineți 

situația aceasta, votăm pentru cetățenii municipiului Focșani. De cine face, cum face, cu 

cât face este problema celor care sunt în Primărie care răspund de aceasta și de 

verificările care se fac de „n„ ori anual în cadrul Primăriei. Noi votăm pentru interesul 

Focșaniului, de aceea ne-au trimis în Consiliul Local și de aceea dorim să votăm. Fac și 

eu o propunere vă propun pe dumneavoastră d-le președinte de ședință Mihai Nedelcu 

să faceți parte din comisia aceasta de evaluare, negociere.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „eu îl propun pe dl. consilier Bârsan.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „l-am propus eu pe dl. consilier 

Bârsan,  nu poate fi de două ori, pe dl. Tănase spre exemplu, dacă dorește și 

dumnealui.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „nu vreau.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „haideți ca să fie transparentă treaba 

sau d-na Dimitriu? 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu, mulțumesc.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „dar de ce fugiti de niște răspunderi 

din acestea? Să nu spuneți că nu am avut bune intenții.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „la fel și eu d-le președinte, nu doresc să particip.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „nici dumneavoastră nu doriți. Și 

atunci dacă ar fi oricine altcineva, l-ați combate? Ați spune că nu este în regulă, că sunt 

chestii de casă, de treburi de gen.” 
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Dl. consilier Costel Bârsan „acesta este jocul democrației d-le președinte de 

ședință.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „corect. Dacă mai sunt alte propuneri? 

Eu îmi doresc ca din partea dumneavoastră să vină cel puțin un consilier astfel încât 

toată lumea să fie sigură că treaba este corectă.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte sunt 3 propuneri pe care trebuie să le 

facem, 3 consilieri. Am văzut că d-na Dimitriu îi făcea semn d-lui Filimon, l-aș propune 

pe dl. Filimon Ionuț, pare interesat de această activitate, e financiar, cunoaște.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „vă mulțumesc stimate coleg cred că am și eu o 

opinie și o părere, nu cred că trebuie să-mi facă cineva lobby ca eu să fiu în această 

comisie. Eu vă mulțumesc încă o dată, dar nu cred că își are rost să fiu acolo, că 

mulțumesc.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „fac un apel la liderul de grup, veniți 

cu o propunere vă rog.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le președinte eu am înțeles, dumneavoastră 

credeți că dacă ne băgați în comisie ne bucurăm și votăm, nu? Asta este, nu?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „nu domnule puteți să nu votați.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „cred că de asta insistați.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „urmez procedura.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „am înțeles. Dacă am spus că noi nu vrem, nu v-am 

spus.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „dumneavoastră sunteți liderul de 

grup, trebuie să veniți cu cineva. Și dumneavoastră trebuie să aveți pe cineva. Îl 

propunem pe dl. Buzoi că oricum nu este și nu are cum să refuze.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „pot să o propun și eu pe d-na Bojoaică?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „bineînțeles.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „da, am propus-o pentru că știu că este o femeie 

serioasă.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „deci aveți încredere în d-na Bojoaică. 

Altă propunere?” 
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Dl. consilier Radu Nițu „votul este secret, propunem și vedem cine iese. Votul 

este secret d-le Bârsan dacă noi vă vrem dumneavoastră nu vreți?” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „dacă voi mă vreți, eu nu vă vreau.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „propunerile sunt următoarele, eu, 

Nedelcu, d-na consilier Bojoaică și dl consilier Bârsan. Se vor vota la secret, dacă ieșiți 

ieșiți, dacă nu, nu.” 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Mersoiu obținându-se 13 voturi 

„pentru” și 7 voturi „abținere”. 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „art. 1, pentru 

cei care nu au tabletele în față se referă la însușirea raportului de expertiză, raportul de 

evaluare, din care rezultă prețul pe care evaluatorul îl consideră  că este un preț corect și 

care reprezintă piața astăzi. Art. 2 se referă la acceptarea Consilului Local de a se 

achiziționa acest imobil. Art. 3 vorbim de faptul că suma necesară achiziției acestui 

imobil se va acorda, se va suporta de către Consiliul Local. Și art. 4 vorbește de comisia 

de negociere cu vânzătorul fără a se depăși valoarea din raportul de expertiză, raportul 

de evaluare. Cam aceștia sunt pașii.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „s-a înțeles? Propuneri pentru comisia  

de numărare a voturilor, vă rog.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte l-aș propune pe dl. consilier Tănase 

Neculai, d-na consilier Dimitriu Ana-Maria și pe dl. consilier Ionuț Filimon.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „toți suntem egali. Am fost noi odată, 

acum sunteți dumneavoastră.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „faceți altă propunere.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le președinte nimeni nu poate fi obligat să 

participe la o comisie dacă nu dorește.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „exact, nu-mi doresc lucrul acesta, deci o să 

propun și eu pe altcineva.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu „și atunci ce facem dacă nu dorește?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „propunem alt coleg, pentru că suntem 21 

de consilieri aici.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „îmi cer scuze, dacă nu dorește, o propun pe d-na 

consilier Drumea Alina Ramona.” 
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Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2017. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vreau să fac un amendament, dacă nu trece 

proiectul de dinainte să scoateți banii care trebuiesc alocați, că aici sunt banii, nu, pentru 

plată. Am zis că așa era corect.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „am și eu un amendament dacă nu 

revenim la proiectul cu drumurile să mergeți dumneavoastră la deszăpezire. Dacă noi nu 

facem treabă bună mergeți dumneavoastră la deszăpezire.” 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am un amendament la acest proiect, dacă 

bineînțeles va trece proiectul și anume: se impune modificarea sintagmei imobil compus 

din clădire și teren în suprafață de 1.277 mp și a căii de acces aferentă în suprafată de 

352 mp, imobil compus din clădire în suprafață de 362 mp și teren în suprafață de 1.629 

mp.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „și dacă nu trece? 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „rămân banii aici.” 

 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor municipiului Focșani. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre președintele de ședință 

precizează că sunt 14 voturi  „pentru”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „14? Ia mai numărați odată.” 

 

Se reia votul proiectului de hotărâre și se adoptă cu un număr de 13 voturi 

„pentru” și 7 voturi „abțineri” ale d-lor consilieri Neculai Tănase, Alin Claudiu Dobre, 

Ionuț Filimon, Laura Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu și Costel 

Bârsan, devenind hotărârea nr. 415 

 

Se prezintă punctul 1 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea deplasării, în perioada 13-16.10.2017, a unei delegații 

reprezentative a municipiului Focșani în orașul Căușeni, Republica Moldova, 

pentru a participa la manifestările dedicate „Zilei Naționale a Vinului”. 
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Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „grupul PNL îl propune pe dl. consilier Alin Claudiu 

Dobre.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „pot să fac eu o propunere? L-aș 

propune pe dl. consilier Filimon dar cred că mă refuză. Dl. consilier Radu Nițu aveți 

vreo propunere? D-na consilier Dimitriu doriți dumneavoastră? ” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu, mulțumesc.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „îl propun pe dl. consilier Tănase că nu a fost cam 

demult în delegație.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „nu sunt disponibil, mulțumesc.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-na consilier Alina Drumea.” 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „haideți să aprobăm comisia de 

numărare a voturilor, că acum chiar trebuie să o aprobăm. Este propusă dar nu am 

supus-o la vot.  

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor și se aprobă cu unanimitate de 

voturi „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 2 din completarea ordinii de zi:proiect de hotărâre pentru 

modificarea art. 2 și a art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 234/29.06.2017 

privind constatarea încetării dreptului de administrare a Consiliului Local al 

municipiului Focșani asupra Stadioanelor Milcov și Tineretului ca urmare a 

retragerii acestuia de către Consiliul Județean Vrancea.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 416 

 

 

Se reia punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziționării de către Municipiul Focșani a imobilului compus din clădire și teren 

în suprafață de 1277,00 mp., situat în municipiul Focșani, str. Comisia Centrală nr. 

80A, T 80, P 4628 și a căii de acces aferentă acestui imobil în suprafață de 352,00 

mp. T 81, P 4638. 
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S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

Dl. Mihai Nedelcu    17   3   - 

D-na Valerica Bojoaică   17   3   - 

Dl. Costel Bârsan    20   -   - 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „haideți să 

votăm proiectul acesta 12, trecem la 13 și apoi la proiectul din completarea ordinii de 

zi.” 

 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 în integralitatea lui 

şi se adoptă cu 15 voturi  „pentru” și 5 voturi „abținere”  ale d-nilor consilieri Neculai 

Tănase, Alin Claudiu Dobre, Laura Ciocoeaș,  Ana-Maria Dimitriu și Costel Bârsan, 

devenind hotărârea nr. 417 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „nu este corect.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „eu am înțeles că votăm ....” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „dl. consilier Mersoiu a făcut un 

amendament.” 

 

Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „am spus clar cine este „pentru” 

proiect în integralitatea lui?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le președinte de ședință și 

amendamentul d-lui Mersoiu când îl supuneți la vot? 

 

Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „s-a votat, s-a votat.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „amendamentul nu-l supuneți la vot?” 

 

Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „amendamentul s-a votat. Înainte s-a 

votat amendamentul” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le președinte, dar nu votăm întâi amendamentul? 

 

Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „s-a votat.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „când l-ați votat?” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „haideți să reluăm votul pentru că eu am înțeles cu 

totul altceva. S-a mai anulat un vot în ședința aceasta.” 
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Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „eu v-am rugat de la început și v-am 

zis clar să fiți atenți la vot. Chiar m-am uitat special la dumneavoatră și ați votat chiar 

dezinvolt și chiar m-am bucurat și dl. Tănase a votat la fel.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu nu am votat, cum să votez...” 

 

Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „nu mai contează...” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „scoate caseta, vorbesc serios, cum puteți să vorbiți 

așa. Am votat, m-am abținut, asta am votat.” 

 

Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „trecem la proiectul nr. 13.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte de ședință vă rog frumos reluați 

votul. Deci nu se poate vă prevalați pe o chestie care nu e....” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „d-le președinte de ședință vă rog frumos reluați 

votul, este nestatutar și incorect ceea ce faceți.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „ce facem aici vânătoare de voturi? S-a mai repetat 

în această ședință s-a mai repetat un vot.” 

 

Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „haideți să nu ne mai supărăm, a 

trecut un singur proiect, ce vă supărați atât?” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte de ședință vă rog frumos să reluați 

votul.” 

 

Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „spuneți-mi și mie cu ce am greșit 

eu?” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte de ședință vă rog frumos să reluați 

votul.” 

 

Dl. Președinde de ședință Mihai Nedelcu „îmi pare rău am trecut la proiectul 

nr. 13.” 

 

 

Se reia punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 

Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2017. 

 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru” și 7 voturi „abținere” ale d-nilor consilieri Neculai Tănase, Alin Claudiu 

Dobre, Ionuț Filimon, Laura Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu și 

Costel Bârsan, devenind hotărârea nr. 418 
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Se reia punctul 1 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea deplasării, în perioada 13-16.10.2017, a unei delegații reprezentative a 

municipiului Focșani în orașul Căușeni, Republica Moldova, pentru a participa la 

manifestările dedicate „Zilei Naționale a Vinului”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le președinte de ședință proiectele se 

citesc înainte de a fi votate, nici 12, nici 13, nici acesta nu le-ați citit.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-na consilier le-am citit odată când 

vi le-am prezentat.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „când le-ați prezentat?” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „nu este nici o supărare acum vânăm voturi. Eu nici 

nu am înțeles ce a zis dl. președinte.  

Dl. consilier Alexandru Nistoroiu „de ce ai ridicat mâna dacă nu ai înțeles?” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „dragul meu eu am spus că votăm acea comisie, da? 

În primul rând nici nu a citit proiectul ca să-l votăm, despre ce vorbim.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „vreți să mai citesc proiectul din 

completarea ordinii de zi o dată? Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, 

în perioada 13-16.10.2017, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani în 

orașul Căușeni, Republica Moldova, pentru a participa la manifestările dedicate 

„Zilei Naționale a Vinului”, vi le-am mai citit odată, vi le repet, dar ce sunt eu papagal 

aici? 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Conform procesului verbal întocmit pentru numărarea voturilor secret exprimate 

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

Dl. Claudiu Alin Dobre   20   -   - 

D-na Alina Ramona Drumea  20   -   - 

 

Dl. președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre și constată că sunt 20 

voturi „pentru”, nici un vot impotriv și nici o abținere. 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte nu ați fost atent vă rog frumos 

reluați votul inclusiv la acest proiect fiindcă eu nu am ridicat mâna. Vreau să știu și eu 

câte voturi ați numărat dumneavoastră acum?” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „păi nu m-am exprimat încă, aveți 

răbdare, număra dl. secretar, de aceea avem domn secretar ca să numere voturile.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „se ia ca pentru sau împotrivă? 
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Rezultatul votului este următorul: cu 19 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” al       

d-nului consilier Ionuț Filimon se adoptă acest proiect, devenind hotărârea nr. 419 

 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  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. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 

                       Mihai Nedelcu                      MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                Eduard-Marian Corhană 

 

 

 

                                                                                            

     ÎNTOCMIT, 

  Daniela Bobeică 
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